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Belangrijke data 
5 december woensdag 
Sinterklaasviering 
20 december donderdag 
Kerstviering 
24 december t/m 4 januari 
Kerstvakantie 
7 januari maandag 
Eerste schooldag van 2019 
10 januari donderdag 
Vergadering OV 
14 januari maandag 
Hoofdluiscontrole 
 
 
Open dagen Voortgezet Onderwijs 
12 januari  Almende Bluemers (10-13.30) en 
Almende Wesenthorst (11.30-15.00) 
19 januari Almende Isala (10-13.30) 
22 januari Schaersvoorde Dinxperlo (v.a. 19u) 
23 januari Schaersvoorde Dinxperlo (ontvangst 
lln gr 8) 
29 januari Schaersvoorde Aalten Slingelaan 
(HAVO/VWO) (18.30 – 21.00) 
5 februari Schaersvoorde Aalten Slingelaan en 
Stationplein (VMBO) (19-20.30u) 

 
De IKC Nieuwsbrief van de Bosmark verschijnt maande-
lijks (ongeveer 10 keer per jaar) en wordt verzonden naar 
alle ouders van de basisschool, de kinderopvang en de 
BSO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom op de Bosmark 
In de afgelopen weken zijn de volgen-
de leerlingen gestart op de Bosmark. 
Welkom en veel plezier toegewenst op 
onze school. 
 

 
Mekseb Ataklti Geremeksel 

Nathan Slöetjes 
Larson Gauthier 

Maxime Gauthier 
Timnit Shewit Ghebrehiwet 

Lotte Heinen gr. 4 
Maud Heinen gr 8 

 

 
Spinnetjesgroep 
We verwachten veel instroomleer-
lingen vanaf de kerstvakantie tot aan 
de zomervakantie. Daarom komt er 
weer een instroomgroep. Deze Spin-
netjesgroep start in januari met een 
klein groepje en groeit uiteindelijk uit 
tot een groep van ruim twintig kleuters 
in juli. De personele bezetting is nu 
ook bekend, op maandag, dinsdag en 
woensdag is Nikki Kruisselbrink in de 
Spinnetjesgroep en Annemijn van 
Loon op donderdag en vrijdag. 
 

 

 
 
 
 
 
Sinterklaas 
Op woensdag 5 december 
vieren wij het Sinterklaas-
feest met de kinderen.  
Om 8.20 uur zijn de kinderen welkom 
in de groepen. Ouders die de aan-
komst bij willen wonen vragen wij om 
buiten te wachten.  
Om 8.30 uur gaan de leerlingen van 
groep 1 t/m 4 naar de aangewezen 
plek op het plein. Ouders staan op 
ruime afstand achter de leerlingen. 
Vanaf 8.35 uur gaan we warmdraaien 
voor de aankomst. Er wordt uit volle 
borst gezongen. 
Om 8.55 uur gaan de kinderen naar 
hun eigen groep.  
Gedurende de ochtend is er voor de 
kinderen een leuk programma samen-
gesteld. De kinderen hebben van alles 
ingestudeerd en geoefend om aan 
Sinterklaas en zijn pieten te laten zien.  
De kinderen nemen op deze dag hun 
normale eten en drinken mee. Daar-
naast zullen zij natuurlijk wat lekkers 
krijgen van de Oudervereniging.  
Om 14.00 uur is deze gezellige dag 
ten einde en worden de kinderen weer 
opgehaald.  
Voor groep 1 t/m 8 geldt: 
Als uw kind geen pepernoten, schuim-
pjes of tumtummetjes mag eten wilt u 
dan zelf voor een alternatief zorgen en 
dit aan de eigen leerkracht geven.  
 

Inloop groep 2 
Ouders van groep 2 attenderen wij op 
de eerder gemaakte afspraak over de 
inloop. Na de kerstvakantie gaan de 
ouders van groep 2 niet meer mee de 
klas in. Wij hebben gemerkt dit over 
het algemeen geen problemen ople-
vert als u uw kind hierop tijdig voorbe-
reidt.  

 



  

Kerstviering  
Het kerstfeest wordt 
gevierd op donderdag-
avond 20 december.  
We verwachten de kin-
deren om 18:30 uur op school. 
De kinderen hebben een viering in de 
eigen klas. 
U als ouders bent om 19:15 uur wel-
kom op de leerpleinen. Voor de groe-
pen 1/2/3 op het eigen leerplein, groep 
4/5 op het leerplein boven en groep 
6/7/8 op het leerplein beneden.  
Na dit gezamenlijk moment gaan de 
kinderen, samen met u, terug naar de 
eigen klas.  
Daar is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een 
kopje koffie, thee of ranja en wat lek-
kers.  
Voor gezinnen met 3 of meer kinderen 
mag er 1 volwassene extra komen 
(bijv. opa / oma) 
Om uiterlijk 19.45 uur gaan alle kin-
deren met hun ouders naar huis! 
 

Afscheid Juf Nardie 
In de vorige nieuwsbrief noemden we 
al dat we binnenkort afscheid nemen 
van juf Nardie. Hieronder nogmaals de 
informatie hierover. 
Op woensdag 19 december neemt juf 
Nardie afscheid van IKC de Bosmark. 
We maken er die dag een feestelijke 
gebeurtenis van met de kinderen en 
collega’s en de familie van Nardie. 
Rond de middag eten de kinderen van 
de groepen 1 t/m 3 pannenkoeken. Per 
groep worden ouders gevraagd pan-
nenkoeken te bakken. Via Parro hoort 
u hier meer over.   
Voor ouders is er gelegenheid om 
Nardie de hand te schudden op maan-
dag 17 december en dinsdag 18 de-
cember, tijdens de inloop en aanslui-
tend aan schooltijd.   
Graag tot ziens 
 
 
 
 
 

Lieveheersbeestjesgroep 
Zoals bekend neemt juf Nardie bin-
nenkort afscheid van het onderwijs. Zij 
gaat van haar pensioen genieten. De 
taken van Nardie in de groep worden 
overgenomen door Joyce Wynia, die al 
langere tijd als onderwijsassistent 
werkzaam is op de Bosmark. Joyce 
heeft een ruime ervaring als leerkracht 
en we hebben er alle vertrouwen in dat 
ze de rol van leerkracht in deze groep 
goed gaat invullen. Joyce gaat op 
maandag en dinsdag werken. Op 
woensdag, donderdag en vrijdag is 
Evelien Pelupessy voorlopig nog 
steeds de vervangster van Petra van 
Eldik. 
 

Centrale eindtoets basison-
derwijs 

Alle leerlingen van 
groep 8 zijn verplicht 
om een toets te ma-
ken aan het eind van de basisschool. 
Deze eindtoets meet lezen, taal en 
rekenen. Scholen kunnen zelf kiezen 
welke (door het ministerie van OCW 
toegelaten) eindtoets ze afnemenDe 
CITO-eindtoets is waarschijnlijk de 
meest bekende eindtoets. 
De laatste jaren zien we dat er ook 
andere eindtoetsen op de markt ko-
men. Binnen Accent Scholengroep 
bestaat sinds twee jaar de mogelijk-
heid om een andere eindtoets af te 
nemen dan de CITO-eindtoets. 
IKC de Bosmark heeft besloten om 
voor het schooljaar 2018 – 2019 ge-
bruik te gaan maken van de IEP-toets; 
deze toets is ontwikkeld door Bureau 
ICE. De IEP-Eindtoets is een door het 
ministerie goedgekeurde toets die 
ondertussen al door vele scholen in 
het land gebruikt wordt. 
Redenen om de IEP-toets te gebruiken 
zijn de volgende: 
Er zijn geen aparte antwoordbladen 
om op te werken. 
Naast meerkeuzevragen zijn er open 
vragen waar leerlingen zelf het ant-
woord op moeten schrijven 

De toets begint met makkelijke opga-
ven en eindigt met moeilijkere opga-
ven. Zo ervaart iedere leerling een 
succesgevoel en krijgt ieder kind een 
eerlijke kans om te laten zien wat hij/zij 
kan. 
De toets wordt gemaakt in één boekje. 
De tekst staat op de ene pagina en de 
antwoordmogelijkheden op de andere. 
Het kind mag in de boekjes schrijven 
en hoeft dus niet met verschillende 
opdrachtenboekjes en antwoordformu-
lieren te werken. 
Er hoeft niet heen en weer gebladerd 
te worden. 
De vragen sluiten aan bij de bele-
vingswereld van de leerlingen met 
frisse en functionele afbeeldingen. 
Er wordt rekening gehouden met leer-
lingen met een speciale ondersteu-
ningsbehoefte. 
Er is veel aandacht besteed aan de 
formulering van de opgaven. De vra-
gen bij rekenen zijn zo opgebouwd dat 
kinderen die meer moeite met taal 
hebben, niet struikelen over de vraag-
stelling. Elk overbodig detail is wegge-
laten, de vraagstelling is kort en bondig 
en de antwoord-alternatieven zijn op 
eenzelfde manier opgebouwd 
Uitgebreide informatie kunt u lezen op: 
www.toets.nl/voorouders. 
 

Fietsenkeuring 
In november heeft Veilig Verkeer Ne-
derland afdeling Aalten een fietsenkeu-
ring uitgevoerd op alle scholen in 
Dinxperlo, De Heurne en Breeden-
broek. De keuring is goed verlopen en 
men is zeer tevreden over het resul-
taat. Van alle gekeurde fietsen werd 
slechts 3 % afgekeurd (in 2017 nog 
14 %). 
Op de Bosmark werden 237 fietsen 
gekeurd. Het percentage afgekeurde 
fietsen bedroeg hier 3 %.  
 
 
 
 

http://www.toets.nl/voorouders


  

IKC-Raad de Bosmark  
Met de start van dit schooljaar ‘18/’19 
heeft onze school een IKC-Raad ge-
kregen. Daarin zijn de voormalige Me-
dezeggenschapsraad (MR) en de Ou-
derCommissie (OC) van de op-
vang/BSO samengevoegd. De IKC-
Raad heeft op 18 oktober de eerste 
gezamenlijke vergadering gehad. De 
Raad komt  6 tot 7 keer per jaar bij 
elkaar, daarvan zijn 3 vergaderingen 
bedoeld voor de voltallige raad: dan 
zijn de OC-leden er ook bij. De verga-
derdata staan in de schoolkalender. 
 
Graag stellen  we ons voor:  
Alma Scholten (voorzitter/ouder), leer-
krachten Ria Wesselink, Maaike 
Gemmink,  Judi Westerveld-Rougoor  
en Carin Stavast. Ouders: Sigmar 
Vosjan,  Joyce Cornelissen en Rianne 
Groot-Wassink en OC-leden: Lonneke 
Huinink, Evelien te Grotenhuis en Mie-
ke Kirkenir. 
 
 
 
 

Judi Westerveld-Rougoor 
Leerkracht geleding IKC raad 

 
 
 
 

Alma Scholten 
Oudergeleding IKC raad 

 
 
 
 
 

Ria Wesselink 
Leerkracht geleding IKC raad 

 
 
 
 
 

Maaike Gemmink-Hofs 
Leerkracht geleding IKC raad 

 
 
 

 
 
 
 
 

Carin Stavast-Munters 
Leerkracht geleding IKC raad 

 
 
 
 

Rianne Groot Wassink-Heezen 
Oudergeleding IKC raad 

 
 
 
 

Joyce Cornelissen 
Oudergeleding IKC raad 

 
 
 
 

Lonneke Huining 
OC geleding IKC raad 

 
 
 
 

Mieke Kirkenir 
OC geleding IKC raad 

 
 
 
 
 

Evelien te Grotenhuis 
OC geleding IKC raad 

 
Als Raad hebben we de volgende vi-
sie:  
- Het beleid van het IKC (school en 
opvang) en de onderwijskundige doel-
stellingen van de school met een posi-
tief kritische blik voorbereiden en vol-
gen.  
- De achterban (ouders en leerkrach-
ten) informeren en bevragen bij be-
langrijke onderwerpen, beleid en wijzi-
gingen betreffende het IKC. 
- Opbouwend dialoog met de directie 
over IKC-aangelegenheden voeren. 
- Bijdragen aan een fijn en veilig IKC 
voor alle betrokkenen. 

 

IKK: wijzigingen per 1 januari 
2019 voor de kinderopvang 
Het doel van het IKK is het verbeteren 
van de kwaliteit van de kinderopvang 
en meer aandacht besteden aan de 
ontwikkeling van kinderen. Nadat in 
2018 al een aantal maatregelen zijn 
geïmplementeerd gaan per 1 januari 
2019 de volgende maatregelen in:  

 Meer beroepskrachten voor kin-
deren van 0-1 jaar (maximaal 3 
baby’s per medewerker) 

 Pedagogische coaching 

 Meer kinderen per medewerker in 
de BSO 

 
Meer aandacht voor baby’s 
Vanaf 1 januari 2019 mag 1 medewer-
ker maximaal 3 baby’s (0-1 jaar) ver-
zorgen. De pedagogisch medewerker 
heeft hierdoor meer tijd en aandacht 
voor kinderen in hun eerste levensjaar. 
We zetten meer medewerkers in op de 
babygroepen, tegelijkertijd zorgen we 
ervoor dat we ook blijven voldoen aan 
de regel dat een baby twee vaste me-
dewerkers heeft die hem of haar ver-
zorgen, waardoor de baby zich gekend 
en vertrouwd voelt. 
 
Pedagogische coaching 
Kinderopvang is een vak! Er zal nog 
meer aandacht aan het goed uitvoeren 
van het pedagogisch beleid in de prak-
tijk. Hiervoor heeft Zonnekinderen 6 
pedagogische coaches aangesteld.  
De pedagogisch coach functioneert op 
HBO niveau en heeft een kwalificatie 
op het gebied van pedagogiek (kin-
deren van 0-13 jaar) en coachings-
vaardigheden.  
De pedagogisch coach  speelt een 
belangrijke rol bij het bevorderen van 
deskundigheid en vaardigheden van 
pedagogisch medewerkers en levert 
een bijdrage aan een goede, veilige, 
stimulerende opvoedingsomgeving 
voor jonge kinderen. 



  
Meer kinderen per medewerker in de 
BSO 
Op de BSO’s geldt met ingang vanaf 1 
januari 2019 een beroepskracht – kind- 
ratio variërend van een medewerker 
op 10 kinderen tot een medewerker op 
12 kinderen voor kinderen vanaf 7 jaar. 
Dit is van invloed op de indeling en 
samenstelling van de basisgroepen.  
 

Tarieven 2019 bekend 
Wellicht heeft u in het Ouderportaal 
van Kindplanner de nieuwe tarieven 
voor 2019 al gezien. Ook uw nieuwe 
contract voor 2019 staat hier voor u 
klaar. Op basis hiervan kunt u uw kin-
deropvangtoeslag voor 2019 aanvra-
gen bij de Belastingdienst. Houdt u er 
rekening mee dat de verwerking van 
uw aanvraag enige tijd kan duren.  
 

BSO programma  
Kerstvakantie 

Het is al weer bijna Kerstvakantie! 
Twee weken lang kun je terecht op de 
BSO, waar je weer allerlei leuke din-
gen kunt doen. Daarnaast organiseren 
onze coaches weer twee geweldige 
activiteiten die je niet wil missen:  
 

Vrijdag 28 december: 
Zonnekinderen Awards Gala 

Kom in je mooiste (gala) feestkleding!   
Je kunt je stem uitbrengen op de 
mooist geklede dame en heer.  
Natuurlijk is er een roze loper! 
Mix je eigen heerlijke cocktail. 
Test je filmkennis in een leuke filmquiz.  
 

Donderdag 3 januari : 
You’ve got talent! 

Dansen, zingen, acteren, filmen, ver-
slag geven, natuurweetjes, acrobatiek 
en nog veel meer 
Ontdek je talent tijdens deze 4-in-1 
dag: natuur, sport, cultuur en multime-
dia in een!  
 
 
 
 
 

Activiteitenpaspoort 
Het nieuwe activiteitenpaspoort is uit!  
Nog voor de kerstvakantie ontvang je 
het nieuwe Zonnekinderen Activitei-
tenpaspoort! Dit boekje staat vol met 
de leukste topactiviteiten op de BSO. 
Super om uit te proberen tijdens de 
Kerstvakantie! 
 
Ga je nog niet naar onze BSO?  
Met de strippenkaart op de achterzijde 
van het activiteitenpaspoort kun je drie 
keer geheel gratis komen meespelen 
op onze BSO. Zo kun je zelf ervaren 
hoe leuk onze BSO is!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen 

Fijne Feestdagen  

en 

Geluk en Gezondheid 

in 2019 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


