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Belangrijke data 
8 februari vrijdag 
Rapporten mee 
Wk 7 en 8 (11 t/m 22 febr) 
Oudergesprekken 
25 februari maandag 
Vergadering OV 
26 februari dinsdag 
Schoolfotograaf 
Wk 10 (4 t/m 8 maart) 
Voorjaarsvakantie 
11 maart maandag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
13 maart woensdag 
Open dag IKC de Bosmark 
14 maart donderdag 
Vergadering IKC-raad 
18 maart maandag 
Hoofdluiscontrole 
18 maart maandag 
IKC nieuwsbrief maart/april 
 
 

 
 
De IKC Nieuwsbrief verschijnt maandelijks (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. 
 

 
Sep Huls 

Jamie Siemes 
Fayèn Angenent 

Mohamad Hamsho (gr 4) 
Zen Hamsho (gr 2) 

Roos Heideman 
 

We hebben afscheid genomen van 
Jason en Kayleigh Paulusse en Larson 
Gauthier. We wensen hen alle goeds 
op de nieuwe school. 
 

Personeel 
Han Veldhorst heeft besloten om ge-
bruik te maken van een voor hem inte-
ressante regeling. Hij is inmiddels op 
de Emmaschool in Winterswijk aan de 
slag als leerkrachtondersteuner en wij 
wensen hem hierbij alle goeds toe. Per 
1 februari  worden de taken van Han in 
de groepen 6, 7 en 8 ingevuld door 
Monika Kersten. Monika is al enige tijd 
bekend op de Bosmark als invaller. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Schoolfotograaf 
Op 26 februari komt de schoolfotograaf 
op de Bosmark. Naast individuele fo-
to’s worden er ook weer groepsfoto’s 
gemaakt. Hierop staan alle kinderen 
van een groep zichtbaar in beeld. In-
dien u hier bezwaar tegen hebt vragen 
wij u dit uiterlijk 18 februari door te 
geven aan de directeur. 
 

Open dag 13 maart 
Op woensdag 13 maart bieden wij 
nieuwe ouders de gelegenheid om een 
kijkje te komen nemen op IKC de 
Bosmark. U kunt die dag op ons IKC 
terecht voor informatie over de school, 
de opvang en de BSO en met vragen 
over het onderwijs met betrekking tot 
uw kind.  
U bent van harte welkom op woensdag 
13 maart van 9.00 – 14.00 uur en ’s 
avonds van 19.00 – 20.00 uur. 
Een tip aan jonge ouders die mogelijk 
belangstelling hebben stellen wij zeer 
op prijs. 
 

Werkzaamheden op het plein 
Deze week worden de werkzaamhe-
den op het plein gestart. Het is de be-
doeling dat er een mooie groene 
speelplek wordt gecreëerd voor de 
kinderen. Een en ander kan leiden tot 
enige overlast en wat tijdelijke aanpas-
singen. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
De ouders van de kleutergroepen en 
groep 3 zijn hierover inmiddels geïn-
formeerd. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

 

 
Ieder kind moet kunnen lezen 

Half februari start een pilot op twee 
basisscholen onder de noemer “project 
Lectuurbak”. Basisschool De Triangel 
(locatie: laag) in Aalten en IKC De 
Bosmark in Dinxperlo zullen zich in 
eerste instantie verbinden aan dit pro-
ject.  
Kinderen van deze basisscholen (maar 
ook  hun ouders) kunnen straks lectuur 
gratis pakken uit de lectuurkast die 
binnen de school  is geplaatst.  
Het initiatief komt van Talentverbinder 
Richard Jongetjes, die heeft bemerkt 
dat ouders die het financieel zwaar 
hebben bezuinigen op bijvoorbeeld de 
Donald Duck van de kinderen . 
Van belang is dat alle kinderen moeten 
kunnen genieten van jeugdlectuur en 
mogen wegdromen in de Okki , Tina, 
Donald Duck of ander kinder-of tiener-
blad.  Ook stripboeken zijn welkom !. 
Ook voor de ouders (en eventuele 
opa’s en oma’s) zal lectuur worden 
ingezameld, zodat zij ook kunnen ge-
nieten van de Libelle, Margriet, Viva en 
bijvoorbeeld de Voetbal international. 
Overigens kunnen straks alle kinderen 
(en ouders) die aan de school verbon-
den zijn wat pakken: Project lectuurbak 
kijkt niet in de portemonnee van de 
ouders.   
Om de schappen te kunnen vullen 
wordt een oproep gedaan aan het 
publiek (en de ouders die kinderen op 
de betreffende scholen hebben zitten) 
om met enige regelmaat  lectuur in te 
leveren. 
Speciale inzamelpunten zijn gecreëerd 
in Aalten bij de Ahof (kinderboerderij) 
en  gezondheidscentrum De Nassau. 
In Dinxperlo staat een lectuur inlever-
bak bij het Kulturhus. Ook bij beide 
scholen is een inleverpunt gecreëerd.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De logistiek ligt in handen van partner 
Estinea. Deze organisatie zal met haar 
cliënten op pad gaan om de inzamel-
punten te legen, de lectuur te selecte-
ren en de scholen elke 14 dagen  van 
nieuw leesvoer te voorzien .  
De talentverbinder is erg blij met deze 
samenwerkingsovereenkomst. Ook 
Estinea ziet het belang van dit project 
in en kan tevens weer cliënten bedie-
nen met leuke en zinvolle dagbeste-
ding. 
Voor vragen of tips kan men een spe-
ciaal email adres gebruiken : Lectuur-
bak@estinea.nl 
 
 
 
 
                   

Vakantieoverzicht 2019-2020 
Hierbij het overzicht van de vakanties 
zoals die zijn vastgesteld door Accent 
voor het volgend schooljaar. 
Studiedagen en eventuele overige vrije 
dagen verschijnen t.z.t. op de jaarka-
lender 2019-2020. 
 

Vakantierooster 2019-2020 

Vakantie Data 
Herfstvakantie 21 okt t/m 25 okt 

Kerstvakantie 23 dec ’19 t/m 3 jan 
‘20 

Voorjaarsvakantie 
(N.B. is tijdens de 
carnavalsweek en is 
afgestemd met VO in 
de regio) 

24 febr  t/m 28 febr 

Pasen 10 apr t/m 13 apr 

Meivakantie 27 apr t/m 8 mei 

Hemelvaartsdag 21 mei t/m 22 mei 

Tweede Pinksterdag 1 juni 

Zomervakantie 20 juli t/m 28 aug 

 

 
 

Kerk en school activiteiten 
In samenwerking met de Protestantse 
Kerk Dinxperlo heeft de Bosmark een 
aantal activiteiten gepland. Voor elke 
groep is er een andere activiteit. De 
activiteiten vinden plaats in de maand 
maart op school of in de Dorpskerk. 
Hieronder ziet u het programma. 
 

Groep 1 en 2 
Op 12 maart in de 

Dorpskerk 

Hoe ziet de kerk 
eruit? 

Groep 3 
Op 13 maart op 

school 

Gesprek met de 
dominee. 

Groep 4 
Op 13 maart in de 

Dorpskerk 

Orgelbezoek 

Groep 5 
Op 13 maart op 

school 

Rituelen 

Groep 6 
Op 14 maart in de 

Dorpskerk 

Speurtocht in de kerk 

Groep 7 
Op 19 maart op 

school 

Diaconaal project 

Groep 8 
Op 21 maart op 

school 

Gesprek met de 
dominee 

 

 
 
 

Wij wensen iedereen een 
fijne voorjaarsvakantie! 

N.B. Op maandag 11 maart is er een 
studiedag voor het team. De kinderen 
van de basisschool hebben dus een 
dagje langer vakantie! 
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