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Belangrijke data 
14 maart woensdag 
Open dag/avond de Bosmark 
19 t/m 23 maart 
Week van de Lentekriebels 
21 maart woensdag 
Inloopspreekuur GGD 
28 maart woensdag 
Paasviering 
29 maart donderdag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
30 maart t/m 2 april 
Paasweekend 
3 april dinsdag 
Vergadering OV 
5 april donderdag 
Theoretisch Verkeersexamen 
(Let op: dit is een week eerder dan op 
de jaarkalender vermeld) 
9 april maandag 
Inloopmiddag 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
Feline Hogewoning 

Amber Koopman 
Nino Harders 
Zoey Liebrand 

Lynn van Willigenburg 
Johan Reijmer 

Lobke Hengeveld 
 

 
 

Inloopspreekuur GGD 
woensdag, 21 maart a.s. 

12:00-14.00 uur 
locatie: op school 

De jeugdverpleegkundige Monika 
Neumann helpt u graag bij vragen 
over onder andere: opvoeding, psy-
chosociale problemen, pesten, faal-
angst, voeding en zindelijkheid. 
Maar ook voor de lengte en het ge-
wicht van uw kind of voor een gehoor- 
en/of ogen test helpt zij u graag. 
Kunt u deze datum niet op het inloop-
spreekuur komen en u heeft toch een 
vraag, stuur dan een e-mail naar Mo-
nika Neumann 

m.neumann@ggdnog.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Personeel 
Bij deze geven we u even een update 
over een aantal personele zaken. 
Zoals bekend is Mirjam Lammers 
(Vuurvliegjesgroep) langere tijd afwe-
zig. Hoewel het naar omstandigheden 
goed met haar gaat is er een behoorlij-
ke revalidatie noodzakelijk. Danielle 
Geurink vervangt haar op woensdag 
en Joyce Wynia vervangt haar in prin-
cipe op maandag en dinsdag. De 
groep treft het echter niet, want Joyce 
heeft onlangs haar pols gebroken. Op 
haar beurt wordt Joyce nu vervangen 
door Agnes Groen. 
Judi Westerveld (groep 5b) kent een 
gecompliceerde zwangerschap en is 
daardoor al langere tijd afwezig. Na 
wat wisselingen is de inval nu structu-
reel geregeld door Marina Breukelman. 
Zij werkt nu dus de hele week in de 
groep. 
Ook in de opvang hebben we te ma-
ken met afwezigheid van een mede-
werker. Yanna Derksen zal gedurende 
een wat langere periode afwezig zijn. 
Voor alle medewerkers hopen we op 
een goed herstel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

IKC raad 
Zoals bekend zijn er binnen ons IKC 
twee geledingen voor medezeggen-
schap en advies. Voor de opvang is dit 
de OC (Oudercommissie) en voor on-
derwijs is dat de MR (Medezeggen-
schapsraad). Nu we in ons IKC als één 
team met één visie en één leidingge-
vende functioneren, is het vreemd om 
deze twee organen nog naast elkaar te 
hebben. Vandaar dat we toewerken 
naar de inrichting van een IKC-raad, 
waarin de belangen van ouders in 
opvang en van medewerkers en ou-
ders in onderwijs worden behartigd. 
Graag hadden we dit schooljaar al een 
soepele start willen maken met de IKC-
raad door samenvoegen van OC en 
MR, maar het toeval wil dat we aan het 
eind van dit schooljaar geen ouders 
meer hebben die de opvang vertegen-
woordigen. Na jarenlang zitting te heb-
ben gehad nemen Sophia van Duiven-
boden en Sonja Faber afscheid van de 
OC en ook Suzanne Neevel stopt met 
deze werkzaamheden. We zijn dus 
dringend op zoek naar ouders van 
kinderen in de dagopvang, peuter-
groep of BSO, die zitting willen nemen 
in de IKC-raad. 
Wilt u hier meer informatie over, neem 
dan contact op met de huidige MR-
leden, OC-leden of directie. Zij kunnen 
u hier meer over vertellen. Ook op 
onze website vindt u hier informatie 
over. We hopen op spontane aanmel-
dingen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paasviering 
Binnenkort is het Pasen. Dit  willen we 
graag met alle kinderen vieren op 
woensdag 28 maart.  
Op die dag hebben we met de kin-
deren, in de eigen groep een paasvie-
ring. Daarnaast willen we graag in 
iedere groep samen eten. Het is heel 
leuk om dat met elkaar te doen, we 
maken het dan extra gezellig in de 
klas. Op een grote tafel komen alle-
maal lekkere hapjes te staan. De kin-
deren komen dan langs de tafel en 
nemen een paar lekkere dingen. Het 
wordt dus een soort buffet. Al-
leen…..de tafel moet dan wel vol zijn, 
dit wordt een liefdesmaal. Iedereen 
maakt iets en we eten het samen op.  
 
Onze vraag is: wilt u kleine hapjes 
maken voor 10 kinderen? 
Daarbij kunt u onder andere denken 
aan: 
Soep 
Stokbroodjes met…. 
Hartig hapje 
Gehaktballetjes 
Rauwkost 
Fruitsalade 
Een lekker toetje 
 
Vanaf dinsdag  20 maart hangt in de 
klas een lijst waarop u uw keuze aan-
geeft wat u wilt maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op woensdag 28 maart  heeft u twee 
mogelijkheden om het eten te brengen: 
- ’s ochtends bij binnenkomst 
- van 11:45u.-12:00u. (handig voor 

warme gerechten) 
Wilt u er rekening mee houden dat er 
geen mogelijkheden zijn om gerechten 
koel te zetten of op te warmen? 
Denkt u eraan om uw schalen e.d. om 
14.00 uur weer mee te nemen?  
 
Voor drinken bij de maaltijd wordt ge-
zorgd. Wilt u voor de ochtendpauze 
wel het normale eten en drinken mee-
geven? 
 
Wilt u uw kind in de groep 3 t/m 8 op 
28 maart een bord, beker en bestek, 
voorzien van een naam meegeven? 
De school zorgt voor borden en bestek 
voor de kleutergroepen.  
 
We hopen op een gezellige dag. Alvast 
bedankt voor uw medewerking! 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen 

Prettige Paasdagen! 
 
 
 
 
 

 

 

 


