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Belangrijke data 
15 t/m 18 mei 
Schoolkamp groep 8 
16 mei woensdag 
GMR-vergadering 
18 mei vrijdag 
Hoofdluiscontrole 
21 mei maandag 
Tweede Pinksterdag 
22 mei dinsdag 
Vergadering IKC-raad 
23 mei woensdag  
Studiedag team, leerlingen vrij 
23 mei woensdag 
Vergadering OV 
25 mei vrijdag 
Schoolreizen gr. 1 t/m 7 
29 mei t/m 1 juni 
Avondvierdaagse 
30 mei woensdag  
Onderwijsactie, leerlingen vrij 
31 mei donderdag 
Sportdag groep 8 
1 juni vrijdag 
Sportdag groep 7  
6 juni woensdag 
Praktisch verkeersexamen groep 7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEI 
 
 
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. 
 

 
Sarah Jansen 
Xavi Behnke 

Bram Bussink 
 

We hebben afscheid genomen van Tijn 
Blokvoort en wensen hem alle goeds 
in de nieuwe omgeving en veel plezier 
op de nieuwe school. 

 
Doorschuiven groepen 
In de laatste week van het huidige 
schooljaar nemen we afscheid van 
groep 8. Het afscheid van groep 8b is 
op dinsdag 10 juli en het afscheid van 
groep 8a op woensdag 11 juli.  
Op de jaarkalender staat vermeld dat 
we op woensdag 11 juli doorschuiven 
met de groepen. Dit wordt echter een 
dagje later. Het doorschuiven van de 
groepen is op donderdag 12 juli. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Terugblik open dag 

Met veel plezier kijken we als perso-
neel terug op de open dag die we ge-
houden hebben op 14 maart. Bij wijze 
van experiment hebben we het bezoek 
van nieuwe ouders gecombineerd met 
een aanbod voor onze huidige ouders 
(of opa’s en oma’s) om eens geduren-
de een deel van de dag ons IKC in 
werking te zien. Tegelijkertijd gaf dat 
de mogelijkheid om een blik op uw 
eigen/zoon of dochter te werpen. Van 
de ouders en andere belangstellenden 
die gebruik gemaakt hebben van de 
rondleidingen op deze dag kregen we 
hele positieve reacties terug. Dat bete-
kent dat we u volgend schooljaar op 
een zelfde wijze zullen uitnodigen. Om 
de aanmeldingen daarbij te stroomlij-
nen gebruikten we dit jaar (en mogelijk 
ook volgend jaar) het programma “Ge-
spreksplanner”.   
 

Studiedag 23 mei 
Onderwijsactie 30 mei 
Op woensdag 30 mei zijn de provin-
cies Gelderland en Overijssel aan de 
beurt voor de estafettestakingen in het 
kader van #POinactie met verschillen-
de manifestaties, waaraan leerkrach-
ten gaan deelnemen. Dientengevolge 
is de aanvankelijk voor die dag ge-
plande studiedag een week naar voren 
geschoven en hebben de kinderen 
zowel op woensdag 23 mei als op 
woensdag 30 mei een vrije dag.  
Voor meer informatie verwijzen wij 
naar de mail die op 1 mei jl. naar alle 
ouders is gestuurd. 
 
 
 
 
 
 



  

Vrijdag 25 mei schoolreis en 
feestelijke morgen 
Op vrijdag 25 mei staat het schoolreis-
je voor veel groepen van ons IKC ge-
pland. De unit opvang zal deze dag 
niet op pad gaan, maar organiseert wel 
een feestelijke morgen voor alle kin-
deren van 0-4 jaar samen met papa, 
mama of opa of oma op ons IKC de 
Bosmark (maximaal 1 volwassene per 
kind ivm de drukte). Alle ouders van de 
unit opvang hebben hier al een mail 
over ontvangen. 
Het feest zal van 10.00-12.00 uur zijn. 
De muisjesgroep en de olifantengroep 
zullen deze dag gewoon geopend zijn 
van 7.00-18.30 uur. Natuurlijk nemen 
de kinderen van die groepen ook deel 
aan het feest, ook als u er niet bij kan 
zijn. 
Voor de kinderen van de Zeepaardjes-
groep geldt: u mag samen met uw kind 
om 10.00 uur komen voor het feest. 
Redt u dit niet, dan mag u uw kind om 
8.30 uur op de groep brengen en zelf 
later terug komen om het feest met uw 
kind te vieren. 
Wij zouden het fijn vinden als u als 
ouder zelf een paar kleine hapjes 
meeneemt (ongeveer 6 stuks p.p.) 
voor deze feestelijke ochtend! De 
drankjes verzorgen wij. 
Wij hopen veel ouders te zien op vrij-
dag 25 mei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolreis 
Hieronder de informatie over de ver-
schillende reizen. De ouders van groep 
1 t/m 7 hebben deze info inmiddels 
ook via de mail ontvangen. 
 
Groep 1 en 2 vrijdag 25 mei 2018: 
Land van Jan Klaassen 
Op school aanwezig: 9.15u 
Vertrektijd bus: 9.30u 
Terugkomsttijd: 15.15u 
De kinderen krijgen  ranja, koek een 
frietje  en een ijsje. De kinderen hoe-
ven dus geen eten en drinken mee te 
nemen. 
Makkelijk zittende kleding en schoeisel 
is handig!  Wilt u de kinderen een wit 
shirt aan laten doen?  Dit voor de her-
kenbaarheid.  
 
Groep 3 en 4 vrijdag 25 mei 2018: 
Julianatoren  
Op school aanwezig: 8.45u 
Vertrektijd bus: 9.00 u 
Terugkomsttijd: 17.00u 
De kinderen krijgen 1x drinken een 
frietje en een ijsje. U mag zelf ook nog 
iets te drinken en wat te eten meege-
ven. De kinderen hebben  geen geld 
nodig. 
Wilt u de kinderen een wit shirt aan  
laten doen? Dit voor de herkenbaar-
heid. 
 
Groep 5,6 en 7 vrijdag 25 mei 2018: 
Toverland  
Op school aanwezig: 8.15u 
Vertrektijd bus: 8.30u 
Terugkomsttijd: 17.30u  
De kinderen krijgen 1x drinken en een 
frietje. 
U mag zelf  drinken en wat te eten 
meegeven. 
De kinderen hebben geen geld nodig. 
Wilt u de kinderen een oranje shirt aan 
laten doen? Dit voor de herkenbaar-
heid. 
 
We hopen met elkaar op een gezellige 
en geslaagde reis. 

 

 

Sportdag 31 mei en 1 juni 
Op donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 
is er voor de kinderen uit de hoogste 
groepen weer een sportieve dag.  
Groep 8 wordt ingedeeld bij de sporten 
op donderdag 31 mei en de kinderen 
van groep 7 sporten op vrijdag 1 juni. 
De betreffende kinderen krijgen hier-
over binnenkort nadere informatie. 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 


