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Belangrijke data 
20 juni dinsdag 
Vergadering OC-unit kinderopvang 
23 juni vrijdag 
Rapporten mee 
26 juni maandag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
26 t/m 29 juni 
Oudergesprekken 
30 juni vrijdag 
Zomerfeest 
3 juli maandag 
Afscheid 8a en afscheid juf Til 
4 juli dinsdag 
Afscheid groep 8b 
5 juli woensdag 
Doorschuiven groepen 
7 juli vrijdag 
Slotviering  
7 juli vrijdag 
Laatste schooldag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom op de Bosmark 
 

In de afgelopen weken zijn de volgen-
de kinderen gestart op onze school.  
Welkom en veel plezier toegewenst op 
de Bosmark! 
 

 
Nynke van Hees 

Yara Tieltjes 
Sieb Bruggink 
Lieve Bongers 

Lorenzo Sadlowski 
Tess de Waard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid groep 8 
Op 3 en 4 juli nemen we afscheid van 
groep 8. De betreffende ouders wor-
den hierover via de leerkrachten nader 
geïnformeerd. 
We wensen…… 

……een fijne tijd en succes in het 
voortgezet onderwijs en alle goeds 
voor de toekomst. 

 
 
 
 

 
 



  

‘A week at the museum’ 
BSO van 12 t/m 16 juni 
IKC de Bosmark organiseert van 12 
juni tot 16 juni van 15.30 uur tot 17.00 
uur een naschoolse-activiteiten week 
op de BSO, waar alle kinderen van 4 
tot 12 jaar gratis aan kunnen deelne-
men. De coaches van Kinderopvang 
Zonnekinderen organiseren activiteiten 
met het thema ‘Museum’. Of je nu wel 
of niet op de Bosmark op school zit of 
de BSO bezoekt, dat maakt niet uit. 
Neem een vriendje/vriendinnetje mee 
en meld je aan voor dit leuke extra 
programma. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Maandag: een interactieve tocht door 
een museum langs diverse schedels. 
Dinsdag: de Olympische spelen van 
vroeger en nu! 
Woensdag: stap in de voetsporen van 
kunstschilder Mondriaan 
Donderdag: Kliederkunst, aan de slag 
met verschillende soorten verf. 
Vrijdag: de natuur in! 
Wil je meedoen, meld je dan gratis aan 
via:   
ikcdebosmark@zonnekinderen 

 
Eindtoets basisonderwijs 
De uitslag van de verplichte eindtoets 
basisonderwijs is binnen. Ook dit jaar 
weer heeft de Bosmark voor de Cito 
eindtoets gekozen, de toets die lande-
lijk het meest wordt ingezet. 
Het resultaat van de Bosmark was een 
score van 535,0 Het landelijk gemid-
delde is 535,1. We zijn tevreden met 
deze score en vinden dat onze leer-
lingen het over het algemeen naar 
tevredenheid hebben gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zomerfeest 
Hierbij vast wat algemene informatie 
over het zomerfeest “d’ Olde Bos-
markt”. U ontvangt binnenkort nog een 
brief met meer uitgebreide info. 
Alle kinderen worden om 9.30 op 
school verwacht in het eigen klaslo-
kaal.  (i.v.m de voorbereidingen gaat 
het hek pas om 9.25 open). Let op; er 
kunnen die dag geen fietsen op het 
schoolplein worden geplaatst! Kom bij 
voorkeur lopend naar school. De kin-
deren die wel op de fiets zijn kunnen 
die parkeren op het grasveld aan de 
Europastraat. 
De kinderen mogen verkleed komen in 
kleding uit de tijd van Ot en Sien. 
Vanaf 13.30 bent u als ouders welkom 
op het plein. Daar kunt u een kijkje 
nemen op de markt met oude ambach-
ten. Om 14.00 is er op het plein een 
gezamenlijke afsluiting.  
Aansluitend is er binnen een optreden 
van kinderen uit de groepen 6 en 7 die 
muziekles hebben gehad. 
 
Ook de kinderen van de dagopvang en 
peuterspeelzaal sluiten aan bij de fes-
tiviteiten van de basisschool.  
Van 10.00 tot 12.30 uur mogen alle 
kinderen vanaf 1 jaar dit feestje mee-
vieren in de unit Opvang. Dus ook de 
kinderen die normaal niet op de vrijdag 
komen!  
Als u het leuk vindt, dat uw kind er op 
deze ochtend bij is, kunt u dat voor 
vrijdag 16 juni doorgeven via het vol-
gende mailadres:  
ikcdebosmark@zonnekinderen.nl   
De kinderen die altijd op de vrijdag 
aanwezig zijn, hoeven niet aangemeld 
te worden.  
Op 30 juni is de dagopvang net als 
anders om 7.00 uur geopend. Komt uw 
kind alleen voor het feest, dan wordt 
het om 10.00 uur op de groep ver-
wacht.  
Voor de kinderen van de peuterspeel-
zaal geldt, dat alle kinderen om 10.00 
uur verwacht worden.  
 
 
 

Misschien hebben wij ook nog enkele 
vrijwilligers nodig. U kunt in de mail 
ook aangeven of wij hiervoor een be-
roep op u mogen doen.  
We hopen er samen een gezellig 
feestje van te maken.  

 
 
 
 
Uitnodiging 
Uitnodiging voor het bijwonen van de 
Slotviering met als thema:    

IN BEWEGING! 

 
Op vrijdag 7 juli 2017 willen wij met alle 
kinderen het jaar afsluiten met een 
slotviering. 
Deze slotviering zal gehouden worden 
op het leerplein van de bovenbouw en 
zal beginnen om 13.00 uur.  
Rond 13.30 uur zal deze slotviering ten 
einde zijn. De kinderen gaan dan nog 
even met hun leerkracht naar de klas 
om daar afscheid te nemen van elkaar. 
Voor de ouders zal er dan een kopje 
koffie klaar staan in de hal.  
Om 14.00 uur zal de zomervakantie 
echt gaan beginnen.  
 

HIERBIJ WILLEN 

WIJ U VAN HARTE 

UITNODIGEN 

VOOR DEZE 

SLOTVIERING! 
 
 
 
 



  

Evaluatie digitaal inschrijven 
Beste ouders/verzorgers, 
Graag koppelen wij de resultaten terug 
van de enquête over het digitaal in-
plannen van de oudergesprekken. We 
hebben veel feedback gekregen. Dank 
voor jullie betrokkenheid! 
De reacties zijn overwegend positief 
alhoewel er ook een enkel kritisch 
geluid is, evenals enkele verbetervoor-
stellen.  
Hieronder volgt een samenvatting van 
de reacties.  
Positief:  
een prima systeem, praktisch, ideaal, 
erg prettig, snel, efficiënt en gebruiks-
vriendelijk. In aanvulling hierop wordt 
opgemerkt dat het handig is om vanuit 
huis, rustig en in samenspraak met 
elkaar, met de thuisagenda en/of het 
werkrooster erbij, tijdig, het gesprek/de 
gesprekken in te kunnen plannen op 
een tijdstip dat de ouders/verzorgers 
past. Het is ook handig wanneer meer 
gesprekken moeten worden ingepland, 
die kunnen nu qua tijd en dag op el-
kaar aansluiten. De gebruiksvriende-
lijkheid voor ouders/verzorgers die 
afzonderlijk wonen is fijn en het ver-
groot dan ook de mogelijkheid voor bei-
de ouders om deel te nemen aan de 
gesprekken. Dat verhoogt ook de be-
trokkenheid van de ouders met de 
school van hun kinderen.  
Voordelig is ook dat met dit systeem 
een aantal nadelen nu tot het verleden 
hoort: het puzzelen bij meerdere klas-
lokalen, te laat zijn voor de gunstige 
tijdstippen, gedoe met ruilen, drukte bij 
de intekenlijsten (en dus de onrust 
voor de klas tijdens de inlooptijd).  
Kritisch:  
Het is jammer dat de gesprekken al-
leen overdag zijn. Er is echter ook 
begrip voor dat het voor de leerkrach-
ten fijner is om de gesprekken overdag 
te doen. Het systeem is nadelig voor 
ouders met 1 kind omdat veel ‘gewilde’ 
tijden vol zitten.  
 
 
 

Enkele verbetervoorstellen met re-
actie: 
* de mogelijkheid om ’s avonds ge-
sprekken te kunnen inplannen. Dit is 
echter niet mogelijk vanwege de werk-
tijden van de leerkrachten (08.00-
17.00 uur). 
* voldoende beschikbare plekken cre-
eren aan einde dag. Er kunnen maxi-
maal 4 gesprekken in een uur worden 
gepland. 
* vooraankondiging van de digitale 
planner in de nieuwsbrief opnemen. 
Goede suggestie die we meenemen. 
 
Vriendelijke groeten, 
MR IKC De Bosmark 
 
 
 
 

 
 
 
 
Studiedagen 2017-2018 
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, 
zijn er in het volgend schooljaar zeven 
studiedagen. Deze zijn inmiddels be-
kend en zullen op de jaarkalender 
worden aangegeven. We zetten ze 
hieronder alvast op een rijtje voor uw 
eigen planning.  
26 september (dinsdag), 23 oktober 
(maandag), 29 november (woensdag), 
9 februari (vrijdag), 29 maart (donder-
dag), 30 mei (woensdag) en 2 juli 
(maandag)  
NB. Het betreft hier studiedagen voor 
het team van de basisschool. De kin-
deren van gr. 1 t/m 8 zijn dan vrij. Er is 
wel gewoon opvang en peuterspeel-
zaal. 
Vrijdag 22 december is een extra vrije 
dag kinderen en team van basisschool 
en peuterspeelzaal. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Formatie schooljaar 
2017-2018 

We lopen al weer snel richting het 
einde van het schooljaar, dus is het 
goed om u op de hoogte te brengen 
van de verdeling van de leerkrachten 
over de groepen in het volgend school-
jaar.  
Rupsengroep:  
Lenie Dietz (maandag t/m donderdag). 
De vrijdag wordt ingevuld door juf Jea-
net Wassink en af en toe door juf Nar-
die Eppink. 
Vuurvliegjes:  
Mirjam Lammers (maandag t/m 
woensdag) en Danielle Geurink (don-
derdag en vrijdag). 
Krekels:  
Jeanet Wassink (maandag en dinsdag) 
en Annuska Klein Nibbelink (woensdag 
t/m vrijdag). 
Lieveheersbeestjes:  
Nardie Eppink (maandag en dinsdag) 
en Petra van Eldik (woensdag t/m vrij-
dag). 
Groep 3a:  
Riet Duenk (maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag) en Vera Meinen 
(donderdag). 
Groep 3b:  
Nicoline Tammes (maandag t/m vrij-
dag) 
Groep 4a:  
Marijke van Toor (maandag t/m 
woensdag) en Ria Wesselink (donder-
dag en vrijdag) 
Groep 4b:  
Tjitske te Veldhuis (maandag t/m vrij-
dag). 
Groep 5a:  
Marianne Nijenhuis (maandag t/m 
donderdag) en Dianne Rutgers (vrij-
dag) 
 



  
 
Groep 5b: 
Marina Aalderink (maandag, dinsda-
gen woensdag) en Judi Westerveld 
(donderdag en vrijdag) 
Groep 6a: 
Ria Wesselink (maandag) en Astrid 
Wensink (dinsdag t/m vrijdag) 
Groep 6b:  
Dianne Huisman (maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag) en Dianne Rut-
gers (donderdag) 
Groep 7a:  
Carin Stavast (maandag t/m vrijdag).  
Groep 7b:  
Lenneke van Harten (maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag) en Ria 
Wesselink (woensdag) 
Groep 8a:  
Han Veldhorst (maandag en dinsdag) 
en Linda Smeenk (woensdag en vrij-
dag). De donderdag wordt door Han of 
Linda ingevuld. 
Groep 8b:  
Margriet Fix (maandag, dinsdag en 
vrijdag) en Han Veldhorst (woensdag). 
De donderdag wordt door Margriet of 
Han ingevuld. 
 
De volgende onderwijsassistenten zijn 
in het komende schooljaar werkzaam 
op de Bosmark: 
Roos Marie Aalders  
Maaike Gemmink  
Karin Keijzer  
Ilona Massop 
Marsha Overgoor  
Mirjam Wentink   
Sanne Westerveld  
Joyce Wynia 
 
Interne begeleiding: Annie Klumpen-
houwer (gr 1 t/m 4) en Dike van den 
Berg (gr 5 t/m 8) 
De directeur, Jan van der Horst, is in 
principe vijf dagen per week bereik-
baar. Vrijdag is zijn vaste werkdag op 
de Höve. 
 
 
 
 
 

 

We wensen iedereen 

een hele fijne 

zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en zien jullie  

graag gezond en wel 

terug op 

maandag 21 augustus!
 


