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Belangrijke data 
5 september dinsdag 
GMR-vergadering 
12 september dinsdag 
Informatieronde groep 4 t/m 8 
13 september woensdag 
Informatieronde groep 1 t/m 3 
13 september woensdag 
Schoolvoetbaltoernooi 
14 september donderdag 
Informatieronde groep 4 t/m 8 
15 september vrijdag 
Informatieronde groep 1 t/m 3 
19 september dinsdag 
MR vergadering 
25 t/m 29 september 
Week van de pauzehap gr. 5 t/m 8 
26 september dinsdag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welkom op de Bosmark 
 

Op 21 augustus zijn we het nieuwe 
schooljaar begonnen met 387 leer-
lingen. De volgende kinderen zijn in de 
weken voor of na de zomervakantie 
gestart op onze school. Welkom en 
veel plezier toegewenst op de Bos-
mark! 
 

Ibe Tadema 
Jezlyn Rutgers 
Joas Schmalz 
Leah Jansen 

Twan Aalderinks 
Mia Mateman 

Sophia Bos (gr 6) 
Myrthe Hiddink (gr 6) 

Dex Grevers 
Mayla Kolenbrander 

Silvano Wolk 
Ranomi Luimes 
Kathy Geuting 
Emma de Vries 

Noa Mooij 
Deon Huls 

Quinn Venhorst 
Derek Segers 

Lotte Kleinhesselink 
 

We hebben afscheid genomen van 
Jana Borgemeister. We wensen haar 
alle goed toe op haar nieuwe school in 
Duitsland. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Start schooljaar 
Bij de start van dit schooljaar beginnen 
we maar gelijk met een nieuwe lay-out 
voor de nieuwsbrief. We hopen dat het 
u bevalt. Daarnaast beginnen we het 
schooljaar ook met een vernieuwde 
website. Nog overzichtelijker, compac-
ter en onderwijs en opvang meer geïn-
tegreerd, zoals je dat van een IKC mag 
verwachten. We hopen dat u snel een 
kijkje neemt op www.bosmark.nl  
Het schooljaar start ook met drie nieu-
we personeelsleden. Iris Wenting ver-
sterkt sinds 23 augustus onze gelede-
ren als pedagogisch medewerker en 
Han Veldhorst (groep 8) en Tjitske te 
Veldhuis (groep 4b) zijn vanaf het be-
gin van het schooljaar als leerkracht op 
de Bosmark aan het werk. 
Daarnaast zijn er al verschillende stu-
denten gestart. Als academische op-
leidingsschool biedt ons IKC veel ruim-
te voor studenten van de Hogeschool 
Iselinge (PABO) en het Graafschap 
College (opleiding gespecialiseerd 
pedagogisch medewer-
ker/onderwijsassistent).   
In de vakantie ontvingen we ook het 
mooie bericht dat onze collega Nadia 
Nijeweide-Overkamp bevallen is van 
een zoon, Kylian! Het gaat goed met 
moeder en zoon. 
Als medewerkers vinden we dat we 
een soepele en rustige start van het 
schooljaar hebben gemaakt. We ho-
pen dat u dit ook allemaal zo ervaren 
heeft. 
 
 
 
 
 

http://www.bosmark.nl/


  

Informatiemiddagen 
In week 37 ( van 12 t/m 15 september) 
vinden er informatiemiddagen voor alle 
ouders plaats. In de kleutergroepen en 
groep 3 werd vorig jaar ook al op deze 
wijze gewerkt, maar na de positieve 
ervaring hiermee, doen we dat dit jaar 
voor de hele school. 

Het principe is dat de 
kinderen zelf in kleine 
groepjes de informatie 
over hun groep aan de 
ouders vertellen en 
laten zien. Dat kan aan 
de hand van een rond-

leiding (in de onderbouw), maar ook 
door een activiteit in de groep (midden- 
en bovenbouw). 
U kunt zich via de gespreksplanner 
digitaal inschrijven voor een informatie-
ronde. De planner geeft vanzelf aan of 
er in de betreffende ronde nog ruimte 
is. U kunt een keuze maken uit ver-
schillende  tijden. De gespreksplanner 
is afgelopen week naar alle ouders 
met een kind in één van de basis-
schoolgroepen verzonden. 
 

Schoolvoetbal 
Op 13 september vindt het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi plaats. Het is 
goed om hier nogmaals te vermelden 
dat de insteek van de Bosmark niet is 
om één sterk team en een minder 
team samen te stellen. Op school wil-
len we hierop niet selecteren. Op een 
voetbalvereniging is dat natuurlijk an-
ders. Ons uitgangspunt is dat alle kin-
deren plezier aan het toernooi moeten 
kunnen beleven. We hopen natuurlijk 
wel dat vele ouders de weg naar 
sportpark ’t Welink weten te vinden om 
de sportieve prestaties van hun kin-
deren te aanschouwen. 
 

 
 
 
 
 

Ouders mee naar binnen in 
de onderbouw 
Vorig jaar hebben we nieuwe afspra-
ken gemaakt over het mee naar bin-
nen gaan van ouders in de onderbouw. 
Omdat uw kind een groep is opge-
schoven en voor nieuwe ouders zetten 
wij de afspraken per groep weer even 
op een rijtje. 
In groep 1 mogen ouders gedurende 
het hele schooljaar mee naar binnen. 
In groep 2 mogen de ouders vanaf de 
zomervakantie tot de kerstvakantie 
mee naar binnen. 
In groep 3 mogen de ouders alleen de 
eerste twee schoolweken mee naar 
binnen.  
Vanaf groep 4 gaan de ouders niet 
meer mee naar binnen. 
Vanzelfsprekend mag iedere ouder die 
een korte vraag heeft of een afspraak 
wil maken even binnen lopen om de 
betreffende leerkracht aan te spreken. 
 

Begaafdheid bij het jonge 
kind 
Uitnodiging 
De AccentAcademie organiseert op 
maandag 2 oktober 2017 een informa-
tieavond.  
Het thema is “Begaafdheid bij het jon-
ge kind.” 
De informatieavond is van 19.30 tot 
21.45 uur op de Meeander, Hofstraat 
25 in Varsseveld. 
Sylvia Drent, deskundige op het ge-
bied van hoogbegaafdheid, zal de 
avond verzorgen. 
U kunt zich tot en met 25 september 
2017 opgeven voor de informatieavond 
via onderstaande link.  

Ouderavond 

  

  

 
 
 

Verkeersafspraken en  
brigadiers 
Omtrent de verkeersbewegingen op de 
wegen rondom de school zijn afspra-
ken gemaakt om het halen en brengen 
van de kinderen zo veilig mogelijk te 
laten verlopen. Voor nieuwe ouders en 
als reminder voor de overige ouders is 
het goed deze weer even onder de 
aandacht te brengen. In het belang 
van de veiligheid van onze leerlingen 
willen we u vragen onderstaande af-
spraken in acht te nemen en indien 
van toepassing ook aan uw oppas 
door te geven.   
 
Kom bij voorkeur lopend of met de fiets 
naar school. 
Komt u met de auto, parkeer uw auto 
dan in de vakken bij school of langs de 
Europastraat.  
Kijk a.u.b. eerst of alle parkeervakken 
gevuld zijn voor u uw auto langs de 
kant van de weg zet en zet uw auto 
zeker niet in de bocht achter de 
school!  
Als alles bezet is let dan bij het parke-
ren langs de weg a.u.b. op dat u geen 
oprit van omwonenden blokkeert. 
Verder is de volgende afspraak van 
kracht betreffende de rijrichting in de 
Berkendijk: u rijdt de Berkendijk in 
vanaf de Aaltenseweg en uit richting 
Europastraat.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het begin van het schooljaar doen 
wij ook weer een oproep om u aan te 
melden als verkeersbrigadier. We kun-
nen altijd versterking gebruiken, al is 
het maar voor één keer per maand, 
alles helpt! Ouders, grootouders of 
vrijwilligers kunnen zich aanmelden via 
school of via Ronny Lammers, de ver-
keersouder:   

anitaronny1@gmail.com 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoE9xXVs337BCP4whUuMVlqNXRJhEMnXBLdKkr8at36YuVZA/viewform
mailto:anitaronny1@gmail.com


  

Intern begeleiders (i.b.ers) 
van de Bosmark 
 
Wie zijn wij?  

 
 
Annie Klumpenhou-
wer 
i.b.er van de groepen 
1 t/m 4 
 
 
 
 
 
Dike van den Berg  
i.b.er van de groepen 
5 t/m 8 
 
 
 

 
Wat doen wij? 
Wij zijn eindverantwoordelijk voor de 
leerlingenzorg en de onderwijskundige 
ontwikkelingen van de Bosmark. 
Dat betekent o.a. dat we bij vragen van 
leerkrachten of van u als ouders inge-
schakeld worden.  
Afhankelijk van de vraag observeren 
we in de groep en kijken we wat het 
kind al kan, wat het nodig heeft en wat 
werkt. Ouders zijn hierbij een belang-
rijke gesprekspartner. 
Wanneer we vaststellen dat er meer 
ondersteuning nodig is, dan kunnen 
we de orthopedagoog van Accent in-
schakelen of verwijzen naar andere 
deskundigen zoals een maatschappe-
lijk werker, fysiotherapeut, logopedist 
enz. 
 
Wat betreft de onderwijskundige ont-
wikkelingen van de Bosmark houden 
we de landelijke trends en ontwikkelin-
gen in de gaten en zoeken daaruit wat 
passend is voor de Bosmark zodat we 
als team blijven groeien, waardoor we 
borg staan voor de optimale ontplooi-
ing van de kinderen.  
 
 

Bij nieuwe ontwikkelingen krijgen de 
leerkrachten ondersteuning van ons. 
Dat betekent concreet dat we komen 
observeren in de groep (soms filmen) 
om één lijn te krijgen in onze manier 
van werken en op die manier de ande-
re/nieuwe manier van werken goed 
onder de knie te krijgen. 
 
Zo blijven we met elkaar in ontwikke-
ling om het beste uit de leerkrachten 
en daarmee ook uit de kinderen te 
halen.   
 
 

Studiedag 
Op 26 september is er een studiedag. 
Als team gaan we ons dan onder an-
dere buigen over coöperatieve werk-
vormen. Daarnaast worden groeps-
plannen geactualiseerd en vindt er 
overleg in de verschillende units 
plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sfeer in school 
De “versfeer-commissie” is op zoek 
naar versterking! 
Ben je handig en/of creatief en bruis je 
van de ideeën, dan zijn we op zoek 
naar jou! 
Wij zijn een club ouders die samen de 
school versieren in elk gewenst thema 
en jaargetij,  
Gemiddeld zijn we tien avonden p.p. 
op jaarbasis hiermee bezig en doen dit 
met veel enthousiasme en plezier, 
waarbij ruimte is voor ieders idee.  
Als het jou leuk lijkt om de school elke 
keer weer een metamorfose te geven, 
kom dan bij de versfeer-commissie!! Je 
bent van harte welkom!! 
Meld je aan bij Jan van der Horst, dan 
neemt één van ons contact met je op. 
Sfeervolle groet van de Versfeercom-
missie 

 
 
 
 
 
 
 


