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Belangrijke data 
2 november donderdag 
Fietsenkeuring VVN 
6 t/m 17 november 
Oudergesprekken gr 1 t/m 5 en 
Kind/oudergesprekken gr 6 t/m 8 
8 november woensdag 
Uitwisseling met Ludgerusschule 
13 november maandag 
Scholenmarkt DRU gr. 8  
20 november maandag 
Start projectweek De Bos-
mark/Schaersvoorde 
22 november woensdag 
Ledenvergadering Oudervereniging 
23 november donderdag 
Schoolfotograaf voor Opvang en Peu-
terspeelzaal 
23 november donderdag 
Inloopavond Project 
28 november dinsdag 
GMR-vergadering 
29 november woensdag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
29 november woensdag 
Vergadering MR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
Luuk Scheringa 

Sofie Hofs 
Wenke Veerbeek 

Dani Ruesink 
 

 

 
Uitnodiging 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij nodigen u uit voor de ledenverga-
dering van de oudervereniging van 
onze school. 
Deze zal plaatsvinden op 23 november 
2016 om 20.00 uur bij de Bosmark. 
Graag tot ziens. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Aline Nederlof 
(voorzitter oudervereniging) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fietsenkeuring 
Op donderdag 2 november worden de 
fietsen van de leerlingen van groep 4 
t/m 8 gecontroleerd door een aantal 
controleurs van VVN afdeling Aalten. 
Het overzicht met eisen waaraan een 
goedgekeurde fiets moet voldoen 
stond in de vorige nieuwsbrief. 
Wilt u er aan denken dat alle kin-
deren van groep 4 t/m 8 op donder-
dag 2 november met 
de fiets naar school 
komen? 
 

Uitwisseling Ludgerusschule 
Op woensdag 8 no-
vember is de jaarlijk-
se uitwisseling van de 
groepen 5 van de 

Bosmark met de klassen 3 en 4 van de 
Ludgerusschule uit Bocholt.. De kin-
deren van groep 5 vertrekken ’s mor-
gens naar Bocholt en maken daar 
kennis met de kinderen van de Ludge-
russchule. Gezamenlijk wordt er  
’s ochtends een ontspannen educatief  
programma gevolgd.  ’s Middags gaan 
de kinderen met hun Duitse uitwisse-
lingspartner mee naar huis, waar een 
maaltijd wordt genuttigd en samen 
gespeeld wordt.  
Rond vijf uur komen alle kinderen weer 
terug op de Ludgerusschule, waarna 
gezamenlijk deelgenomen wordt aan 
de grote St. Maartensoptocht in Bo-
cholt. Doel van dit alles is natuurlijk om 
in aanraking te komen met de Duitse 
taal en cultuur, die in onze regio zo 
dichtbij is. In het voorjaar brengen de 
Duitse leerlingen ons een tegenbe-
zoek. 
 
 



  

Schoolfotograaf 
In de afgelopen week zijn alle leer-
lingen van de basisschool op de foto 
gezet. Op donderdag 23 november 
komt de schoolfotograaf voor de kin-
deren van de dagopvang en de peu-
terspeelzaal (en eventuele leerlingen 
die op 24 oktober ziek waren). Onge-
veer een week na het fotomoment 
worden de inlogkaarten uitgereikt 
waarmee u via internet de door u ge-
wenste foto’s kunt bestellen.  

 
Canadareis IB-ers Accent  
In navolging op de studiereis van de 
directeuren van Accent in 2015 gaan 
nu de Intern Begeleiders naar Ontario, 
Canada. Onze IB-ers Annie Klumpen-
houwer en Dike van den Berg, alsme-
de Dianne Rutgers als begeleider van 
de Topklas zullen daarom in de week 
van 10 t/m 17 november niet aanwezig 
zijn op de Bosmark. 
We wensen onze collega’s en alle 
andere IB-ers van Accent een hele 
leerzame tijd toe en zijn benieuwd naar 
de ervaringen. 

 
Scholenmarkt 
Op 13 november wordt er in de DRU 
een scholenmarkt gehouden onder de 
titel ‘What’s Next’. Leerlingen en ou-
ders van groep 8 kunnen hier terecht 
voor informatie over het voortgezet 
onderwijs. Zij hebben hiervoor inmid-
dels een uitnodiging ontvangen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inloopavond projectweek  
23 november 
Twee jaar geleden is er, in navolging 
van een landelijk trend, een onderwijs-
vernieuwing op de Bosmark in gang 
gezet die we kort samenvatten onder 
de term “onderzoekend leren”.  Het 
gaat er hierbij om dat we kinderen 
aanleren een onderzoekende houding 
te hebben, waarbij veel meer het leer-
proces belangrijk is dan het uiteindelij-
ke product. 
In eerdere nieuwsbrieven hebben we u 
hier al eens over geïnformeerd. 
Graag willen we u als ouders in deze 
ontwikkeling meenemen en u laten 
zien waar we zoal mee bezig zijn. Op 
20 november start dan ook een pro-
jectweek met als titel “Het geheim 
van….!”. 
We nodigen u als 
ouders van harte 
uit voor een in-
loopavond op 
23 november. 
Tijdens deze avond willen we u deel-
genoot maken van het onderzoekend 
leren en van de wijze waarop daar op 
dit moment in de groepen al mee ge-
werkt wordt.  U kunt deze avond in alle 
lokalen en centrale ruimten een kijkje 
nemen (van onderwijs en opvang).  
Deelname aan een speurtocht is mo-
gelijk (dan komt u overal), maar u kunt 
ook uw eigen route bepalen. In de 
centrale hal is een themaplein onder-
zoekend leren ingericht. Hier vindt u 
allerlei achtergrondinformatie en zal er 
door leerkrachten uitleg gegeven wor-
den. In de lokalen ziet u een praktische 
uitwerking.  
De avond is bedoeld voor alle ou-
ders/verzorgers van kinderen van de 
dagopvang, peuterspeelzaal en on-
derwijs t/m groep 7. De ouders van de 
leerlingen van groep 8 worden op een 
ander moment uitgenodigd, omdat de 
leerlingen van groep 8 samen met de 
leerlingen van klas 1 van Schaers-
voorde Dinxperlo in dezelfde week een 
uniek project hebben: CSI Dinxperlo.  
 

Via de media zult u hier nog het één 
en ander over horen. In ieder geval 
betreft dat ook een project vol geheim-
zinnigheid en plaatsen delict in Dinx-
perlo (vandaar CSI). Ook bij dit project 
is onderzoekend leren de basis. 
Om de inloopavond van 23 november 
goed te laten verlopen hebben wij er 
voor gekozen om de avond uit twee 
inloopmomenten te laten bestaan. Er is 
een verdeling per gezin gebaseerd op 
de eerste letter van de achternaam. 
Deze indeling is om er voor te zorgen 
dat het niet te druk is in het gebouw en 
iedereen overal goed bij kan komen. 
Tijd: Achternaam 
18.00- 19.00 uur 
19.00- 20.00 uur 

A t/m M 
N t/m Z 

Ouders met jongere kinderen die in 
het tweede blok zijn ingedeeld mogen 
eventueel ook een keuze voor het 
eerste blok maken, maar we ver-
zoeken u zoveel mogelijk de ge-
noemde indeling aan te houden. 
 

Sinterklaas 
Op dinsdag 5 december wordt Sinter-
klaas op school verwacht. De kinderen 
en ouders van groep 1 t/m 4 zijn tij-
dens de aankomst van het gezelschap 
van harte welkom op het plein. De 
leerlingen van de bovenbouw gaan 
alvast naar binnen.  
Eventuele aanvullende informatie volgt 
in de nieuwsbrief van december. 

 
Ochtendinloop in groep 2 
In een eerdere nieuwsbrief noemden 
we de afspraken voor wat betreft de 
inloop van ouders aan het begin van 
de dag. Ouders van groep 2 mogen 
vanaf de zomervakantie tot de kerst-
vakantie met hun kind naar binnen. 
Vanaf januari dus niet meer. 

 
 

 
 
 


