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Belangrijke data 
26 juni dinsdag 
GMR-vergadering 
27 juni woensdag 
Vergadering IKC-raad 
28 juni donderdag 
Vergadering OV 
29 juni vrijdag 
Rapporten mee 
2 juli maandag 
Studiedag team, leerlingen vrij  
2 t/m 5 juli 
Oudergesprekken 
6 juli vrijdag 
Zomerfeest 
10 juli dinsdag 
Afscheid groep 8b 
11 juli woensdag 
Afscheid groep 8a 
12 juli donderdag 
Doorschuiven groepen 
13 juli vrijdag 
Laatste schooldag/Slotviering 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
Kenji Wanders 
Levi Heersink 
Rube Tuenter 

 
 
We hebben afscheid genomen van Tijn 
Blokvoort. We wensen hem veel ple-
zier in de nieuwe omgeving en een 
fijne tijd op de nieuwe school. 
 
 

Eindtoets  
Ook dit jaar heeft de Bosmark de Cito 
eindtoets gemaakt. Inmiddels hebben 
alle kinderen en ouders de uitslag van 
de eindtoets ontvangen. Het resultaat 
van de Bosmark was 537.7. Het lande-
lijk gemiddelde was 534.9 
Van de 59 leerlingen die zijn uitge-
schreven naar het voortgezet onder-
wijs gaan er 13 naar Almende Isala, 8 
naar Almende Bluemers en 1 naar 
Almende Wesenthorst, 23 naar 
Schaersvoorde Dinxperlo, 10 naar 
Schaersvoorde Aalten, 1 naar het As-
sink Lyceum, 1 naar AOC Oost, 1 naar 
SGM Het Rhedens en 1 naar het Gerrit 
Komrij College. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid groep 8 
Op 10 en 11 juli nemen we afscheid 
van groep 8.De ouders van groep 8 
worden nader geïnformeerd over de 
invulling van de afscheidsdag/avond. 
We wensen…… 

Amy B., Amy R., Benjamin 
Bram, Camiel J., Camiel R., 
Celine, Charissa, David B., 

David S., Demi, Djuna, 
Elizah, Elvira, Emely, 
Esmée, Evy, Femme, 

Fenya, Fleur, Gabriël G., 
Gabriël v/d M., Gabriël S., 

Gayan, Gino, Iris, 
Isa Marie, Jade, Jantine, 

Jay, Joas, Kay, Kim, 
Koen, Lieke, Luka, 

Lyam, Malou, Marijn, 
Marjelle, Matiz, Maud, 
Megan, Melina, Mick, 

Naomi, Noa, Noel, 
Noëlle, Noud, Sten, 

Stijn R., Stijn W., Sybe, 
Thijs, Vera, Wennie, 
Wietse en Yfke…… 

…een goede tijd en veel succes in het 
voortgezet onderwijs en alle goeds 
voor de toekomst. 

 

 
 

 
 



  

Oudergesprekken 
Deze week ontvangt u een uitnodiging 
voor een oudergesprek in week 27 
(van 2 t/m 5 juli). De oudergesprekken 
zijn facultatief, dat wil zeggen dat u de 
gespreksplanner alléén hoeft in te 
vullen wanneer u een gesprek wenst. 
Als u een gesprek niet nodig acht hoeft 
u niet te reageren.  
Het kan ook zijn dat de leerkracht met 
u in gesprek wil. In dat geval ontvangt 
u van ons een uitnodiging. 
 

BSO en KDV 
Ouders van het kdv en de bso,  
denkt u aan het doorgeven van de 
vakantie voor 15 juni? Wilt u dit zowel 
via het ouderportaal als op de groep 
zelf doorgeven?  
BSO: zoals u wellicht gemerkt heeft, 
zijn we in mei begonnen met een 8+ 
groep op de BSO. De groepsindeling 
ziet er als volgt uit: de oranje ruimte is 
voor 4-12 jaar,  de blauwe ruimte is 
een 8+ groep en op dinsdagmiddag 
worden op dit moment vanwege het 
grote kinderaantal de jongste kinderen 
opgevangen in de Spinnetjesgroep, 
een ruimte in de onderbouw. Als uw 
kind 8 jaar wordt, streven we er naar 
dat uw kind zo snel mogelijk door-
stroomt naar de (blauwe) 8+ groep. 
Het is niet altijd mogelijk dat dit meteen 
gebeurt als uw kind jarig is. Dit i.v.m de 
groepsgrootte op de desbetreffende 
dag. We hopen op uw begrip. Mocht u 
nog vragen hebben over de indeling op 
de BSO, stelt u ze gerust. 
 

Verfschorten 
In groep 4 zitten we nog wel eens ver-
legen om verfschorten. Oude over-
hemden kunnen heel goed dienst doen 
als verfschort. Hebt u nog oude over-
hemden liggen die daarvoor gebruikt 
kunnen worden, dan houden juf Tjitske 
en juf Ria zich aanbevolen. 
 
 
 
 
 

E‐books voor het hele gezin 
met de VakantieBieb 

Dankzij de VakantieBieb 
blijven duizenden kin-
deren in de zomer door-
lezen. Dat is een gewel-
dige ontwikkeling, want 

doorlezen in de zomer voorkomt een 
terugval van het AVI‐niveau. 
De VakantieBieb stimuleert kinderen 
om te lezen tijdens de zomervakantie 
en biedt e‐books voor het hele gezin. 
De app is te downloaden in de App 
Store en Google Play Store en is een 
zomercadeautje van de Bibliotheek. U 
hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 
1 juli tot en met 31 augustus kunnen 
zowel uw kinderen als uzelf genieten 
van meer dan 60 e‐books. 
Winactie 
Om het lezen deze vakantie extra leuk 
te maken voor uw kinderen, maken ze 
kans op een iPad mini 
door uit te leggen wat hun favoriete 
e‐book uit de VakantieBieb is en 
waarom. Informatie over 
deelname en spelvoorwaarden vindt u 
op www.vakantiebieb.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vakantierooster 2018-2019 
In de nieuwsbrief van februari hebben 
wij het vakantieoverzicht geplaatst 
voor het volgend schooljaar.  Inmiddels 
zijn ook de studiedagen bekend. Hier-
bij nogmaals het rooster met aanvul-
lende vrije dagen voor de leerlingen. 
 

Vakantie Data 
Accentdag di 25 september 

Studiedag vr 19 oktober 

Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 

Studiedag do 29 november 

Kerstvakantie 24 december t/m  
4 januari 2019 

Studiedag wo 30 januari 

Voorjaarsvakantie  
(is tijdens de carnavals-
week en is afgestemd 
met VO in de regio) 

4 t/m 8 maart 

Studiedag ma 11 maart 

Meivakantie  
(is incl Paasweekend en 
Koningsdag) 

vr 19 april  
t/m 3 mei 

Studiedag wo 29 mei 

Hemelvaartsweekend do 30 en vr 31 mei 

Tweede Pinksterdag ma 10 juni 

Vrije dag di 11 juni 

Studiedag ma 9 juli 

Zomervakantie 22 juli t/m 30 aug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Wie werkt waar  
volgend jaar? 
Voor kinderen en ouders is het altijd 
prettig om vroegtijdig te weten met wie 
ze het volgend schooljaar als leer-
kracht te maken krijgen. Daarom in 
deze nieuwsbrief al een zo compleet 
mogelijk overzicht. 
Een aantal vraagtekens is er nog wel? 
Op dit moment is nog niet duidelijk wie 
het zwangerschaps- en mogelijk ou-
derschapsverlof voor Judi Westerveld 
in groep 5b gaat invullen. Marina 
Breukelman doet dat in ieder geval 
één dag, de andere dag zal er iemand 
uit de invalpool komen.  
Ook de situatie in de Vuurvliegjes-
groep is nog niet helemaal zeker. Het 
gaat gelukkig steeds beter met Mirjam 
Lammers, maar het kan zijn dat bij het 
begin van het schooljaar nog een in-
valler aanwezig is.  
Verder is duidelijk dat Nardie Eppink 
aan haar laatste half jaar van haar 
werkzame leven gaat beginnen. Per 1 
januari 2019 neemt zij afscheid van het 
onderwijs.  
Verder is het zo dat onze ICT-
coördinatoren, Astrid Wensink en Len-
neke van Harten, om de week een dag 
aan deze taak bezig zijn en op dat 
moment vervangen worden door Han 
Veldhorst. 
In groep 8a start dit jaar een nieuwe 
leerkracht, namelijk Femke van de 
Bergh-Ruesink. Zij was als leerkracht 
werkzaam op de Hoeksteen in Gen-
dringen.  
In basis ziet de indeling er als volgt uit: 
Lieveheersbeestjes:  
Nardie Eppink (ma, di tot 1-1-2019) en 
Petra van Eldik (wo,do,vrij) 
Krekels: Jeanet Wassink (ma, di) en 
Annuska Klein Nibbelink (wo, do, vrij) 
Vuurvliegjes: Mirjam Lammers (ma, 
di, wo onder voorbehoud) en Danielle 
Geurink (do, vrij) 
Rupsen: Lenie Dietz (ma, di, wo, do) 
en Jeanet Wassink (vr) 
 
 
 
 

Groep 3a: Riet Duenk (ma, di, wo, vr) 
en Ria Wesselink (do) 
Groep 3b: Nicoline Tammes (hele 
week) 
Groep 4a: Marijke van Toor (di,wo en 
do) en Ria Wesselink (ma en vr) 
Groep 4b: Tjitske te Veldhuis (hele 
week) 
Groep 5a: Marianne Nijenhuis (ma t/m 
do) en Dianne Rutgers (vr) 
Groep 5b: Marina Breukelman en Judi 
Westerveld 
Groep 6a: Astrid Wensink (di t/m vr) 
en Han Veldhorst (ma) 
Groep 6b: Dianne Huisman (ma,di, 
wo,vr) en Dianne Rutgers (do) 
Groep 7a: Carin Stavast (hele week) 
Groep 7b: Lenneke van Harten (ma,di, 
do, vrij) en Han Veldhorst (wo) 
Groep 8a: Linda Smeenk (wo,do en 
vrij) en Femke v.d. Bergh (ma, di) 
Groep 8b: Margriet Fix (ma, di, wo, vr) 
en Han Veldhorst (do) 
In de tijd voor onderwijsassistentie zal 
nog een uitbreiding plaatsvinden, maar 
de huidige onderwijsassistenten zullen 
ook volgend jaar in ons IKC werkzaam 
zijn. 
 

Zomerfeest 
Voor het zomerfeest zijn wij op zoek 
naar leuk kosteloos materiaal waar-
mee we Afrikaanse maskers kunnen 
maken. Wij denken hierbij aan dopjes, 
mooi gekleurde snoeppapiertjes, ca-
deaulinten die thuis nog liggen maar 
waarmee niets meer gedaan wordt, 
resten touw, verpakkingsschuim (wok-
kels) etc. 
Materialen die niet genoemd zijn maar 
waarvan u denkt dat het wel erg leuk 
zou kunnen passen op een masker 
(karton) mogen ook worden ingeleverd 
bij Juf Marijke of Ilona (groep 4).   
 

Wij wensen iedereen alvast 
een hele fijne 

Zomervakantie 
 

Ki-
Va-

Da Breedenbroek 2018 
KiVaDa staat voor Kinder Vakantie 
Dagen. De KiVaDa wordt ieder jaar 
georganiseerd in de laatste week van 
de vakantie van de basisscholen. Dit 
jaar zal het plaatsvinden van maandag 
20 augustus tot vrijdag 24 augustus.  

 

De inschrijvingen voor de 
KiVaDa gaan open op 

zondag 1 juli om 12.00. 
Let op vol=vol! 

 
Inschrijven is alleen mogelijk via de 
website 
www.kivadabreedenbroek.nl 
De voorbereidingen voor de KiVaDa 
lopen voorspoedig. Het programma 
voor 2018 is weer bekend en er wordt 
door de vrijwilligers hard gewerkt om er 
ook dit jaar weer een mooie week van 
te maken. Meer informatie over het 
programma, de kosten en eventuele 
bijzonderheden staan op  
www.kivadabreedenbroek.nl   
Voor eventuele vragen kan men mai-
len naar  
kivadabreedenbroek@gmail.com  
De vrijwilligers van de KiVaDa hebben 
er in ieder geval al weer heel veel zin 
in! 
 
Groetjes, 
KiVaDa Breedenbroek 
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