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Belangrijke data 
4 oktober woensdag 
Start Kinderboekenweek   
5 oktober donderdag 
Stakingsdag 
10 oktober dinsdag 
Vergadering OV 
16 t/m 20 oktober 
Herfstvakantie 
23 oktober maandag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
24 oktober dinsdag 
Schoolfotograaf basisschool 
24 oktober dinsdag 
OC vergadering / Vergadering GMR 
(Startavond) 
27 oktober vrijdag 
Hoofdluiscontrole 
31 oktober dinsdag 
Inloopmiddag 
2 november donderdag 
Fietsenkeuring VVN 
6 t/m 17 november 
Oudergesprekken gr 1 t/m 5 en 
Kind/oudergesprekken gr 6 t/m 8 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Welkom op de Bosmark 
 

Onlangs is de volgende leerling gestart 
op de Bosmark. Welkom en veel ple-
zier toegewenst op onze school. 
 

 
Jill Radstaak 

 
 
 
 
 

Actie voor Sint Maarten 
Wat kijken we terug op een mooie 
actieweek en wat werd er veel geld 
ingezameld. Maar liefst € 2800,- kon-
den we overmaken naar Peter & Eline 
Prinsen die op Sint Maarten met een 
kleinschalig project de hulp zo dichtbij 
mogelijk proberen te brengen. Alles 
over hun actie lees je op: 
 https://www.gofundme.com/help-eline-
peter-sxm-helpen  
We willen alle kinderen en hun ouders 
nogmaals bedanken voor hun inzet! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Kerstviering 
Zoals u op de kalender kunt lezen 
worden de kerstvieringen op donder-
dag 21 december gehouden. Dit jaar 
vindt er in de eigen groep, gewoon 
overdag een viering plaats. Voor ou-
ders en kinderen is er echter op 
woensdagavond 20 december een 
kerstmarkt in het centrum van het 
dorp.  
Nadere info volgt te zijner tijd. 
Om alvast te noteren in uw agenda! 
 

Kinderboekenweek 
Op 4 oktober wordt de Kinderboeken-
week geopend. Het belooft een span-
nende week te worden, want het the-
ma is “Gruwelijk eng”! De hele week 
zullen we veel met lezen en boeken 
bezig zijn en dan natuurlijk met name 
met de spannende boeken! Met z’n 
allen zullen we regelmatig de bibbers 
in de buik hebben.  De opening is voor 
de kinderen direct na half negen. Om 
zo snel mogelijk met die opening te 
kunnen starten, verzoeken we alle 
ouders dit keer iets sneller te vertrek-
ken, zodat de groepen om half negen 
allemaal startklaar zijn. 
Ook de traditionele voorleeswedstrijd 
wordt weer gehouden vanaf groep 5. 
De leerkrachten zullen de leerlingen 
hier verder over informeren. 
U bent van de Bosmark gewend dat 
we altijd een inloopavond hebben tij-
dens de Kinderboekenweek. Dat is dit 
jaar niet het geval. In plaats hiervan zal 
er een inloopavond zijn op 23 novem-
ber tijdens de projectweek die gehou-
den wordt van 20 t/m 24 november. 
Wilt u deze datum ook alvast noteren 
in uw agenda? 
 
 

https://www.gofundme.com/help-eline-peter-sxm-helpen
https://www.gofundme.com/help-eline-peter-sxm-helpen


  

Interne begeleiding unit op-
vang 
In de vorige nieuwsbrief hebben de 
intern begeleiders van de onderbouw 
en bovenbouw zich voorgesteld. In 
deze nieuwsbrief stelt de intern bege-
leider van de unit opvang zich voor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anke Fisser 
Intern begeleider voorschool/unit op-
vang IKC de Bosmark 
 
Sinds januari van dit jaar ben ik intern 
begeleider voor de unit Opvang binnen 
IKC de Bosmark. 
Wat doet een intern begeleider voor-
school? 
De intern begeleider heeft een coördi-
nerende rol bij zorgen over de ontwik-
keling van het jonge kind. 
Als pedagogisch medewerkers vragen 
hebben over de ontwikkeling van een 
kind of een ontwikkelings- of gedrags-
probleem bij een kind signaleren dan 
bespreken zij dit met de ib-er. Samen 
bekijken zij welke ondersteuning en 
begeleiding het betreffende kind nodig 
heeft om te kunnen groeien in zijn/haar 
ontwikkeling. Indien nodig observeert 
de intern begeleider het kind in de 
groep. 
De contacten met ouders zijn hierin 
ook erg belangrijk. Naast de informele 
gesprekken bij het brengen en halen 
heeft de intern begeleider regelmatig 
met ouders een gesprek. De korte 
lijnen zorgen ervoor, dat er afstemming 
komt over wat het kind op dat moment 
van ouders en opvang nodig heeft.  
 
 

Als blijkt, dat de expertise binnen de 
opvang niet voldoende is, zorgt de 
intern begeleider voor het inschakelen 
van externen. Dit altijd met goedkeu-
ring van de ouders. 
Binnen het IKC is één van de belang-
rijke taken van de intern begeleider het 
zorg dragen voor een goede over-
dracht van de kinderen naar de basis-
school. Regelmatig is er overleg met 
de intern begeleider onderbouw en de 
leerkrachten van groep 1-2. De door-
gaande lijn wordt zo gewaarborgd. 
 

Studiedag 
Op 23 oktober is er weer een studie-
dag gepland. De leerlingen zijn deze 
dag vrij en de leerkrachten gaan zich 
deze dag onder andere buigen over de 
wereld oriënterende vakken, die zoals 
u inmiddels wellicht weet, aangeboden 
worden via de methodiek DaVinci. Ook 
zullen er groepsbesprekingen plaats-
vinden en zijn er unitvergaderingen. 

 
 
 
 
 
 
Schoolfotograaf 
Op 24 oktober komen de schoolfoto-
grafen op ons IKC. Er worden índivi-
duele foto’s en groepsfoto’s gemaakt 
van alle kinderen van de basisschool. 
We hebben er voor gekozen dit jaar 
geen broertje/zusje foto’s te maken. 
 
Voor de kinderen van de dagopvang 
en de peuterspeelgroepen komt de 
fotograaf op 23 november.  
Voor de kinderen van de dagopvang 
en peuterspeelzaal die op 23 novem-
ber regulier niet aanwezig zijn, is er de 
mogelijkheid om even samen met hun 
ouders binnen te komen voor het ma-
ken van de foto. De pedagogisch me-
dewerkers zullen u t.z.t. van dat tijdstip 
op de hoogte brengen.  

 

Naschoolse activiteiten 
Deze week gaan de naschoolse activi-
teiten weer van start! Op de diverse 
posters in het gebouw zijn de actuele 
activiteiten terug te vinden.  
De activiteiten starten om 15.30 uur en 
duren tot 16.30 uur en starten op de 
aangegeven locatie.   
Meedoen?  
Om mee te doen met de naschoolse 
activiteiten heb je een strippenkaart 
nodig. Deze strippenkaart kost € 6,00 
en heeft 6 strippen. Per activiteit heb je 
1 strip nodig. De strippenkaart is on-
beperkt geldig. De strippenkaart is te 
koop bij de balie van Figulus, Kul-
turhus Dinxperlo, of bij IKC de Bos-
mark (bij de centrale balie bij de in-
gang). 
Kinderen die op de dag van de activi-
teit de BSO van IKC de Bosmark be-
zoeken kunnen gratis deelnemen aan 
de activiteiten. 
Aanmelden voor een activiteit. 
Als je mee wilt doen aan een activiteit 
kun je je aanmelden bij Figulus of bij 
IKC de Bosmark. Het is het handigst 
om meteen bij aanschaf van je strip-
penkaart aan te geven aan welke acti-
viteiten je meedoet. 
Je dient je strippenkaart mee te nemen 
naar de activiteit. Dit is je deelname-
bewijs en de strip wordt meteen afge-
tekend op je kaart. Mocht je na aan-
melding toch verhinderd zijn, graag 
doorgeven zodat eventueel andere 
kinderen nog kunnen meedoen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Fietsenkeuring 2 november 
Wij attenderen u alvast op de fietsen-
keuring op donderdag 2 november 
aanstaande. Een team van controleurs 
komt namens Veilig Verkeer Nederland 
(afdeling Aalten) de fietsen van alle 
leerlingen van groep 4 t/m 8 controle-
ren. Hieronder plaatsen wij het over-
zicht met eisen waaraan een goedge-
keurde fiets moet voldoen. U hebt nog 

ruim de tijd om sa-
men met uw kind 
het lijstje te bekijken 
en eventuele repa-
raties uit te voeren. 

 
Wat is een verkeersveilige fiets: 

 Het frame van een fiets moet 
deugdelijk zijn (geen breuken / 
scheuren) 

 Een fiets mag niet breder zijn dan 
75 centimeter 

 Electrische bedrading moet deug-
delijk bevestigd zijn 

 De stuurinrichting moet deugdelijk 
zijn (handvatten moeten vast zit-
ten) 

 Een fiets moet zijn voorzien van 
een deugdelijke rem (bij velgrem-
men voor- en achterrem) 

 De trappers van fietsen moeten 
deugdelijk zijn bevestigd en zijn 
voorzien van een stroef oppervlak 

 De voorvork van een fiets mag 
geen breuken / scheuren vertonen 

 Fietsen mogen geen scherpe de-
len hebben  

 Fietsen moeten aan de achterzijde 
voorzien van een rode reflector 

 Fietsen moeten zijn voorzien van 
minimaal 2 witte of gele reflectoren 
in elk wiel   of reflectie rondom in 
elk wiel. 

 Fietsen moeten zijn voorzien van 
vier gele reflectoren in de trappers 

 Fietsen moeten zijn voorzien van 
een goed werkende bel. 
 

 
 
 
 

Fiets verlichting en reflectie: 

 Fietsers voeren tijdens het rijden 
bij nacht of bij dag indien het zicht 
ernstig wordt belemmerd, verlich-
ting 

 Een fiets moet aan de voorzijde 
zijn voorzien van een wit of geel 
licht 

 Een fiets moet aan de achterzijde 
zijn voorzien van een rood achter-
licht 

 Fietsverlichting mag niet knipperen 
en verblindend werken 

 Door fietsers mogen ook losse 
lampjes worden gebruikt die aan 
bovenstaande eisen voldoen. De-
ze lampjes mogen ook op de kle-
ding worden geplaatst 

N.B. Wilt u noteren dat uw 
kind(eren) uit groep 4 t/m 8 op don-
derdag 2 november met de fiets 
naar school komt/komen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herfstvakantie 
Van 16 t/m 20 oktober is de herfstva-
kantie. I.v.m. de studiedag op 23 okto-
ber hebben de leerlingen van de ba-
sisschool een ‘verlengde’ vakantie! Er 
is op maandag 23 oktober wel opvang 
en peuterspeelzaal! 
 

We wensen iedereen 

een hele fijne 

herfstvakantie! 

 

 

 

 


