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Belangrijke data 
29 november woensdag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
5 december dinsdag 
Sinterklaasviering 
20 december woensdag 
Kerstmarkt centrum Dinxperlo 
21 december donderdag 
Kerstviering 
22 december vrijdag 
Vrije dag voor de basisschool en de 
peutergroepen. Er is wel opvang. 
25 dec t/m 5 jan 
Kerstvakantie 
8 januari maandag 
Eerste schooldag 2018 
11 januari donderdag 
Vergadering OV 
12 januari vrijdag 
Hoofdluiscontrole 
16 januari dinsdag 
GMR vergadering 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
Sverre Grevers 

Matthijs Nijeboer 
Lynn Prinsen 

 
 
 

Onderwijsstaking op  
12 december 
Zoals wellicht bekend uit de media zal 
het basisonderwijs op 12 december 
opnieuw in staking gaan, tenzij in het 
gesprek van het onderwijsveld met de 
minister toezeggingen naar voren ko-
men die tevreden stellen. Of er op de 
Bosmark gestaakt gaat worden, zal 
dan ook pas na de 29 november be-
kend zijn. Komt er geen toezegging 
van de minister, dan staken we ook op 
de Bosmark. We houden u hierover via 
de mail op de hoogte, maar houdt u 
vast rekening met de mogelijke sta-
king. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sinterklaas 
Op 5 december hopen we Sinterklaas 
op IKC de Bosmark te kunnen begroe-
ten. 
De kinderen gaan om 
8.20 uur eerst naar 
hun eigen klaslokaal.  
Ze mogen de jas aan houden en gaan 
rond 8.30 uur met de juf weer naar 
buiten. Op het speelplein van de kleu-
tergroepen zijn vakken gemaakt voor 
de groepen 1 t/m 4 en voor de kin-
deren van de (peuter)opvang. Het is 
de bedoeling dat de ouders achter de 
kinderen gaan staan. De aankomst 
duurt tot ongeveer 9.00 uur. Als de 
Sint naar binnen gaat, wordt het feest 
in de school zonder ouders voortgezet. 
Alle kinderen nemen deze dag net als 
anders een tas met eten en drinken 
mee (tussendoortje en lunch). De kin-
deren kunnen op de gewone tijd weer 
worden opgehaald.  
 

Kindplanner 
U heeft het vast al gezien op onze 
groepen van de dagopvang en in onze 
peutergroepen. Er wordt tegenwoordig 
gewerkt met een tablet voor de regi-
stratie van de aanwezigheid van de 
kinderen. 
Deze registratie zit nog in een pilotfase 
en het kost dan ook even tijd om hier 
de juiste routine in te vinden.  We ho-
pen dat u er begrip voor heeft dat dit 
op dit moment wellicht nog wat langer 
duurt dan de “vertrouwde” papieren 
registratie, maar weten zeker dat het 
op termijn een prettig systeem is. Ook 
voor u als ouders gaat dit systeem 
voordelen met zich meebrengen, maar 
daar brengen we u later van op de 
hoogte. 
 



  

Kerstmarkt 
De viering van het kerstfeest wordt dit 
jaar over twee dagen uitgesmeerd. Op 
20 december wordt er in samenwer-
king met de andere scholen in Dinx-
perlo een Kerstmarkt georganiseerd 
onder de mooie titel DinxperDoetKerst. 

Deze markt wordt 
gehouden op het 
Prins Clausplein in 
het centrum van het 

dorp en duurt van 18.00 uur tot 21.00 
uur. Er zijn verschillende kramen en 
activiteiten en ook de ondernemers 
doen mee met een Moonlight shop-
ping. De opbrengst van deze kerst-
markt gaat naar de mobiele medische 
teams van de regionale ziekenhuizen, 
die op vrijwillige basis in Afrika veel 
mensen een nieuwe toekomst kunnen 
bieden. Tijdens de markt kunt u hier-
over veel meer te weten komen. 
Natuurlijk nodigen we alle ouders en 
kinderen van ons IKC uit om op deze 
kerstmarkt aanwezig te zijn. De markt 
wordt om 18.15 uur officieel geopend 
door alle leerlingen van groep 1 en 2, 
die dan met elkaar een kerstlied zin-
gen. De kinderen van groep 3 mogen 
om 19.00 uur ook allemaal een inge-
studeerd kerstlied zingen. 
Kinderen van andere groepen zijn op 
andere manieren betrokken bij de 
markt, maar kunnen allemaal op hun 
eigen manier een bijdrage leveren. Zij 
bespreken dit met de leerkracht. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld over de ver-
koop van zelfgemaakte spulletjes.   
Op 21 december vindt voor de kin-
deren de kerstviering in hun eigen 
groep plaats. Dit zal tijdens schooltijd 
zijn en daar maken we met hen een 
sfeervolle viering van.  
 

 
 
 
 
 
 

Gevolgen Harmonisatie peu-
terspeelzaalwerk en kinder-
opvang Gemeente Aalten 
Vanaf 1 januari 2018 treedt de wet 
“Harmonisatie kinderopvang en peu-
terspeelzaalwerk” in werking en die 
brengt verandering met zich mee. Wij 
kunnen ons voorstellen dat dit vragen 
bij u oproept. Graag lichten wij in deze 
nieuwsbrief toe wat er als gevolg van 
deze wet verandert op IKC De Bos-
mark. 
Gelukkig blijft bijna alles hetzelfde! 
We willen beginnen met te zeggen dat 
er voor uw kind niets verandert. De 
dienstverlening die u van ons gewend 
bent blijft gelijk, de pedagogisch me-
dewerkers blijven, de groepen blijven 
en, hoewel in sommige gevallen kin-
deren van groepsruimte wisselen, de 
locatie blijft gelijk. 
Wat verandert er dan wel? 
De financiering: De manier van finan-
ciering verandert. Nu wordt voor alle 
kinderen die gebruik maken van de 
peuterspeelzaal subsidie door de ge-
meente Aalten afgegeven. Vanaf janu-
ari 2018 wordt alleen nog subsidie 
afgegeven voor kinderen van wie ou-
ders niet in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag. Ouders die wel 
in aanmerking komen voor kinderop-
vangtoeslag, hebben daar vanaf janua-
ri 2018 ook recht op als hun kind ge-
bruik maakt van peuteropvang. 
Openingstijden:  
Vanaf januari 2018 worden de ope-
ningstijden van de peuteropvang op de 
ochtend van 8.30 tot 11.30 uur en op 
de middag van 13.00 tot 16.00 uur. Dit 
heeft te maken met de subsidie die 
door de gemeente wordt verstrekt. 
Ieder kind maakt twee dagdelen per 
week gebruik van de peuteropvang. 
Mogelijkheden:  
Ouders die aanspraak kunnen maken 
op kinderopvangtoeslag kunnen in 
plaats van twee dagdelen van elk 3 
uur, gedurende 40 weken per jaar, ook 
kiezen voor twee hele dagdelen van 
5,5 uur, gedurende 52 weken per jaar. 
Het voordeel hiervan is dat uw peuter 

op de ochtend meedoet met de lunch 
en op de middag eventueel kan slapen 
als uw peuter hier behoefte aan heeft. 
Tevens kunt u, indien de bezetting dit 
toelaat, van dagdelen ruilen of uw kind 
extra laten komen als hij of zij door 
ziekte of vakantie niet heeft kunnen 
komen. 
Samenvoegen Spinnetjes- en Olifan-
tengroep:  
Vanaf 1 januari worden de peuters van 
de Spinnetjesgroep toegevoegd aan 
de Olifantengroep, waardoor het aantal 
kinderen waarmee uw kind kan spelen 
wordt vergroot en de bezetting van 
pedagogisch medewerkers in veel 
gevallen tenminste wordt verdubbeld. 
Het peuteraanbod blijft vanzelfspre-
kend hetzelfde. 
Inclusie! 
Vanaf 1 januari maakt het niet meer uit 
welke groep de stamgroep is van uw 
kind, of u beide werkt of niet, of uw 
kind een mogelijke ontwikkelingsach-
terstand heeft of niet. Voorheen waren 
kinderen met een VVE-indicatie voor-
namelijk aangewezen op de peuter- 
speelgroep. Na de harmonisatie krijgt 
ieder kind het aanbod dat hij of zij no-
dig heeft op de voor hem of haar ver-
trouwde plek. 
Heeft u vragen, stel ze dan gerust. Wij 
staan graag voor u klaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Aandachtspunten voor ou-
ders KDV 
Van tijd tot tijd geven we aandacht aan 
afspraken die soms verwateren. Op dit 
moment geldt dat voor het startmo-
ment op het kinderdagverblijf.  
Graag maken we u er op attent dat het 
niet wenselijk is dat kinderen met hun 
ontbijtboterham op het KDV komen. 
Uitzondering hierbij zijn de kinderen 
die tussen 07.00 uur en 07.30 uur star-
ten. Deze kinderen mogen hun broodje 
nog in het kdv opeten. We gaan er 
vanuit dat de kinderen die na 07.30 uur 
binnenkomen thuis hun ontbijt hebben 
gehad. 
Daarnaast zien we dat er regelmatig 
kinderen voor 07.00 uur voor de deur 
staan. De pedagogisch medewerkers 
hebben voor 07.00 uur zeker even tijd 
nodig om alles klaar te zetten en voor 
te bereiden. De deur gaat echt pas om 
07.00 uur open. Komt u dus alstublieft 
niet te vroeg. De medewerkers voelen 
zich er ongemakkelijk 
bij wanneer u buiten 
moet wachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Heppie?!  
Kinderen en emoties”  
introductieworkshop in de Biblio-
theek Dinxperlo  

Kinderen moeten 
leren omgaan met 
hun emoties en ge-
voelens.  Maar hoe 

doe je dat? In deze interactieve work-
shop kijken we met Verena Elfring-
Kraaij van Samenkind Coaching & 
Training naar de werking en de be-
langrijkste  functies van emoties bij 
kinderen. Wat hebben kinderen te 
leren en hoe kunnen ouders / opvoe-
ders ze daarin begeleiden. 
  
In deze workshop gaan we  het heb-
ben over de werking en de belangrijk-
ste functies van emoties. Wat doen ze 
en wat hebben ze ons te bieden? Door 
het inzicht dat hierdoor ontstaat kun-
nen we een basis leggen om op een 
andere manier naar kinderen en hun 
emoties te kijken en hen deze te laten 
herkennen, erkennen en ze te leren 
hier op een goede manier mee om te 
gaan. Als deelnemer maak je kennis 
met wat de kinderen te leren hebben 
en hoe wij als ouders/opvoeders hen 
daarin kunnen begeleiden en voor-
gaan. Na deze introductie workshop ga 
je naar huis met een aantal concrete 
tips, waar je direct mee aan de gang 
kan en krijg je een hand-out waarin je 
alles nog eens rustig na kan lezen.   
Datum: donderdag 16 november 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Locatie: de Bibliotheek Dinxperlo 
Nieuwstraat 47 
Inschrijven verplicht: 
www.achterhoeksepoort.nl-activiteiten 
of in de Bibliotheek 
Kosten leden de Bibliotheek: €7,50 niet 
leden €10,- 

  

 
 

 

Wij wensen iedereen… 
Prettige Kerstdagen, 

een fijne kerstvakantie 
en 

Geluk en Gezondheid 
in 2018 
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