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Belangrijke data 
8 februari donderdag 
Rapporten mee 
9 februari vrijdag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
12 t/m 16 februari 
Voorjaarsvakantie 
19 febr. t/m 2 maart 
Oudergesprekken 
19 februari maandag 
Vergadering OV 
20 februari dinsdag 
Vergadering GMR 
23 februari vrijdag 
Hoofdluiscontrole 
8 maart donderdag 
Vergadering IKC-raad 
14 maart woensdag 
Open dag de Bosmark 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
Amber Kuiperij 
Finn Fahrland 
Siem Huinink 

Richard Steverink 
 

 
 

Open dag IKC de Bosmark  
Op woensdag 14 maart is er een open 
dag voor ouders van toekomstige leer-
lingen.  
Omdat we trots zijn op ons IKC en dat 
ook graag willen laten zien zijn er op 
die dag ook rondleidingen voor ou-
ders/familieleden van onze huidige 
leerlingen. Per gezin bent u welkom 
met 2 personen om de rondleiding te 
volgen. Dit mogen ook opa’s en oma’s 
zijn. U wordt hier nog voor uitgenodigd. 
Nadere informatie volgt op 19 februari. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Oproep! 
Na de zomervakantie zijn wij op zoek 
naar enthousiaste, betrokken, gezelli-
ge vaders/moeders/verzorgers  voor 
het bestuur van de oudervereniging 
van de Bosmark. 
Aan het eind van dit schooljaar treden 
er een aantal leden af, vandaar dat er 
meerdere plekken beschikbaar zijn. 
Lijkt het u leuk om te helpen bij het 
organiseren van activiteiten zoals de 
kerstviering, sinterklaas, afscheid 
groep 8, schoolfeest? Bent u bereidt 
zo’n 8 keer per jaar te vergaderen en 
daarbij te fungeren als klankbord voor 
de schooldirectie? Voelt u zich betrok-
ken bij alles wat er op school gebeurt 
en bent u nu enthousiast geworden? 
Dan is dit een goed moment om een 
mail te sturen naar de oudervereni-
ging! Wie weet bent u vanaf het begin 
van het schooljaar 2018/2019 ons 
nieuwe bestuurslid. 
De mail kunt u sturen naar:  
ouderverenigingdebosmark@gmail.com  

voor 1 maart 2018 
 

Personeel 
In een vorige nieuwsbrief hebben we u 
reeds op de hoogte gebracht van het 
vertek van Anke Fisser. Per 1 februari 
is ze in haar nieuwe baan bij Sensire 
begonnen. Ze gaat zich daar richten 
op thuisbegeleiding. Een mooie uitda-
ging voor haar. Haar IB-taken worden 
overgenomen door Lisanne te Kaat en 
ik kan nu ook melden dat Janiek Fier-
kens ons team komt versterken als 
pedagogisch medewerker. We heten 
haar van harte welkom in het team van 
IKC de Bosmark. 
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Vakantierooster 2018-2019 
Hierbij alvast het overzicht van de 
schoolvakanties zoals vastgesteld door 
Accent. Let op: er kunnen nog wijzi-
gingen/uitbreidingen plaatsvinden. De 
definitieve vakanties en vrije dagen 
verschijnen t.z.t. op de jaarkalender 
van 2018-2019. 
 

Vakantie Data 
Accentdag di 25 september 

Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 

Kerstvakantie 24 december t/m  
4 januari 2019 

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

4 t/m 8 maart 

Meivakantie  
(is incl Paasweekend en 
Koningsdag) 

vr 19 april t/m 3 
mei 

Hemelvaartsweekend do 30 en vr 31 mei 

Tweede Pinksterdag ma 10 juni 

Zomervakantie 22 juli t/m 30 aug 

 
 
 

 
 
 
 
Rapport 
Aanstaande donderdag krijgen alle 
leerlingen hun eerste rapport weer 
mee naar huis. U zult merken dat we 
een kleine wijziging hebben doorge-
voerd. De lay-out is wat anders (wat 
meer rust) en in plaats van een vijf-
punts-schaal zijn we naar een vier-
punts-schaal in het bolletjessysteem 
gegaan. In het voorwoord in het rap-
port wordt dit toegelicht. Leest u dit 
zeker even door. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindplanner 
Sinds kort wordt bij de opvang gewerkt 
met Kindplanner. Als ouders heeft u 
hier al eerder wat over gehoord. We 
zitten echt nog in de opstartfase van 
het systeem, maar het gaat ons en u in 
de toekomst veel mogelijkheden bie-
den. Eén van die mogelijkheden is de 
media-app in Kindplanner. Dat gaat 
ons de mogelijkheid geven om foto’s 
van het werken op de groep te delen 
en kleine berichten uit te wisselen. Op 
die manier kunt u direct op de hoogte 
blijven van hetgeen op de groep ge-
beurt. De komst van deze media-app 
maakt het gebruik van de schriftjes 
voor de oudere kinderen op de opvang 
overbodig. Voor de baby’s zullen we 
natuurlijk wel schriftelijk blijven com-
municeren. 
Belangrijk: 
In Kindplanner heeft u de mogelijkheid 
om uw kind ziek te melden. Houdt u er 
dan wel rekening mee, dat u uw kind in 
het systeem ook weer beter meldt. 
Verder kunt u aangeven wanneer uw 
kind wel of niet aanwezig is. Vooral in 
vakantieperiodes is het belangrijk aan 
te geven wanneer uw kind niet aanwe-
zig is.  
 

Activiteitenbord 
Graag wijzen we op de activiteitenbor-
den in de verschillende opvanggroe-
pen. Hierop kunt u de planning van de 
activiteiten in de verschillende groepen 
lezen. Ook bij de BSO zijn inmiddels 
dergelijke borden geplaatst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gevonden voorwerpen 
Tijdens de wintermaanden blijft er weer 
van alles achter op het schoolplein, op 
en onder de kapstokken of elders in 
school. We hebben inmiddels weer 
een grote voorraad gevonden voor-
werpen 
Na de voorjaarsvakantie, in de weken 
van de oudergesprekken (van 19 fe-
bruari t/m 2 maart) zullen alle gevon-
den kledingstukken en voorwerpen 
worden uitgestald in de centrale hal. 
Neem a.u.b. even een kijkje en neem 
de voorwerpen die u herkent als die 
van uw kind mee. Na deze weken 
gaan alle overgebleven spullen weg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


