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Belangrijke data 
7 september vrijdag 
Nieuw schooljaar receptie gr 6 t/m 8 
14 september vrijdag 
Folders ‘Voel je fijn op school’  
gr 4 t/m 8 
17 t/m 28 september (wk 38 en 39) 
Startgesprekken gr 6 t/m 8 
17 september maandag 
Info gr. 4 en 5 
18 september dinsdag 
Info groep 4 en 5 
19 september woensdag 
Info groep 1 t/m 3 
19 september woensdag 
Schoolvoetbaltoernooi 
21 september vrijdag 
Info groep 1 t/m 3 
25 september dinsdag 
Accentdag voor medewerkers,  
leerlingen vrij! 
26 september woensdag 
Week van de pauzehap 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
T’Sean Henriette 

T’Shanailys Henriette 
Fenna Rutgers 
Oliver Weijers 

Anouk Heersink 
Sophie Stevens 
Jurre Koenders 
Liz Roeterink 
Yfke Harbers 

Lotte Pastoors 
Milan Westendorp 

Elmar Schläfli 
Finn Heusinkveld 
Lucas Hendrickx 

Felix Elburg (gr 7) 
Riley Bosman (gr 4) 

Jayden Bosman (gr 7) 
 

We namen afscheid van: 
Amber Kuiperij, Tess de Waard,  
Naël Kleinhesselink, Lara en Mick 
Rossel. Zij gaan vanaf het nieuwe 
schooljaar naar een andere school. 
Alle goeds toegewenst voor de toe-
komst. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Geboortebericht 
Op 27 juli werd MEES Hendrik gebo-
ren. Mees is de zoon van juf Judy en 
Ard Westerveld en het broertje van 
Emma en Sep. 
We wensen Juf Judy en haar gezin 
heel veel geluk met dit nieuwe leven in 
hun midden. 
 

 
 
Schooljaar goed gestart 
Inmiddels zijn we alweer in week twee 
van het nieuwe schooljaar. We hebben 
een goede start gemaakt. Naast een 
hele rij nieuwe leerlingen mochten we 
ook twee nieuwe collega’s begroeten 
namelijk Femke van den Bergh als 
leerkracht in gr 8 en onderwijsassistent 
Brenda Wiggers. We wensen alle leer-
lingen, medewerkers en ouders een 
heel goed schooljaar toe.  
Ons streven is en blijft een laagdrem-
pelige school te zijn. We hopen dan 
ook dat u niet schroomt om naar bin-
nen te lopen met vragen of opmerkin-
gen over zaken die bij u of bij uw kind 
leven. U bent van harte welkom. 
 

Accentdag  
Op 25 september is de Accentdag. De 
leerlingen zijn deze dag vrij. Op deze 
dag staan de leerkrachten stil bij het 
10-jarig bestaan van Accent en kijken 
met elkaar naar de toekomst van het 
onderwijs op de Accent-scholen.  
 
 
 
 
 
 
 



  

De Bosmark cultuurproject 
'Beeldend'  
In het schooljaar 2018-2019 doen we 
mee met het cultuurproject 'Beeldend'.  
Dit project begint meteen in september 
tot aan de herfstvakantie.  
Het bestaat uit een startbijeenkomst 
voor de leerkrachten, uit leskisten voor 
de groepen en uit workshops gegeven 
door gastdocenten/kunstenaars.   
De groepen 1-2-3 gaan aan de slag 
met Cobra, de groepen 4-5-6 met Ar-
chitectuur en de groepen 7-8 met Graf-
fiti.  

 
Bril gevonden 
Op de laatste vrijdag voor de zomer-
vakantie is deze kinderbril blijven lig-
gen. Van wie is deze? De bril ligt bij de 
balie. 
 

 
 
Afspraken en regels 
Aan het begin van het schooljaar is het 
goed een aantal gemaakte afspraken 
weer even op een rijtje te zetten voor 
nieuwe ouders en als reminder voor de 
overige ouders.  
Ouders mee naar binnen 
Bij groep 1 mogen de ouders het hele 
schooljaar mee naar binnen. 
Ouders van groep 2 mogen vanaf de 
zomervakantie tot aan de kerstvakan-
tie mee naar binnen. 
In groep 3 mogen de ouders alleen de 
eerste schoolweken mee naar binnen. 
Vanaf groep 4 gaan de ouders niet 
meer mee naar binnen. 
Vanzelfsprekend mag u altijd voor een 
korte vraag of het maken van een af-
spraak even binnenlopen bij de betref-
fende leerkracht. 
 
 
 
 

Verjaardagskaarten 
In het verleden hebben we afgespro-
ken dat uitnodigingen voor kinderfeest-
jes niet meer op school worden uitge-
deeld. Doe het kaartje voor het vriend-
je/vriendinnetje bij hem of haar in de 
bus of overhandig het buiten de school 
om. Deze afspraak geldt ook voor 
kerstkaarten. 
Verkeersafspraken 
In het belang van de veiligheid van 
onze leerlingen hanteren wij onder-
staande verkeersafspraken: 
- Kom bij voorkeur lopend of met de 

fiets naar school 
- Komt u met de auto, parkeer deze 

dan in de vakken bij school of aan 
de Europastraat. Kijk a.u.b. eerst 
of alle vakken gevuld zijn alvorens 
uw auto langs de weg te parkeren. 
Let daarbij op of u geen omwo-
nenden blokkeert.  

- Parkeer niet in de bocht achter de 
school. 

- Veilige rijrichting Berkendijk: u rijdt 
de Berkendijk IN vanaf de Aalten-
seweg en UIT richting Europas-
traat. 

 
Wij willen u vriendelijk verzoeken bo-
venstaande regels in acht te nemen en 
waar nodig door te geven aan uw op-
pas. 
 

Aan het begin van het schooljaar doen wij 
ook weer een oproep om u aan te melden 
als verkeersbrigadier. We kunnen altijd 
versterking gebruiken, al is het maar voor 
één keer per maand, alles helpt!  
Ouders, grootouders of vrijwilligers kunnen 
zich aanmelden via school of via Ronny 
Lammers, de verkeersouder:   
 

anitaronny1@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gebruik van de Parro app 
Communicatie tussen school en ou-
ders is en wordt steeds belangrijker. 
Zeker met de nieuwe privacy-
wetgeving zoeken we naar andere 
(veilige) wegen. Adreslijsten van leer-
lingen mogen niet meer meegegeven 
worden, leuke foto’s op Facebook 
plaatsen wordt steeds lastiger in ver-
band met de privacy-voorkeuren.  
Daarom gaan we met de hele school 
gebruik maken van Parro.  Parro is 
een app, maar u kunt ook via de web-
site inloggen. Belangrijkste overweging 
om met Parro aan de slag te gaan is 
dat men een veilige omgeving biedt, 
waarin ouders en leerkrachten met 
elkaar kunnen communiceren en waar 
leuke momenten uit de groep gedeeld 
kunnen worden met de ouders. Parro 
is gekoppeld aan ons leerlingvolgsys-
teem Parnassys. 
Via Parro heb je als ouder en als leer-
kracht alle belangrijke en leuke infor-
matie bij de hand, netjes verzameld in 
één app. Elkaar op de hoogte houden 
met foto’s en belevenissen via Parro is 
heel simpel door een combinatie van 
mededelingen voor de hele groep en 
persoonlijke berichten. Maar Parro 
helpt ook bij het organiseren van activi-
teiten, het regelen van vrijwilligers en 
het maken van een rooster voor 10-
minutengesprekken. Ouders kunnen 
dan via de agenda van Parro het over-
zicht behouden en zich direct inschrij-
ven. 
U wordt de komende tijd uitgenodigd 
door de leerkracht van uw kind(eren) 
om u aan te melden voor Parro. Mocht 
u nieuwsgierig zijn, dan kunt u uiter-
aard alvast de app downloaden of op 
de website kijken: 
https://parro.education  
In de eerste weken nemen we de tijd 
om de mogelijkheden te bekijken en de 
app zo functioneel mogelijk in te zet-
ten. In het begin zal er echt nog wel 
eens iets mis gaan, maar met elkaar 
gaan we ervoor zorgen dat het leidt tot 
een betere communicatie en beter 
onderwijs voor uw kind(eren).  
 

mailto:anitaronny1@gmail.com


  

Informatiemiddagen 
In week 38 (van 17 t/m 21 september) 
vinden er informatiemiddagen voor de 
ouders van de groepen 1 t/m 5 plaats. 
Het principe is dat de kinderen zelf in 
kleine groepjes de informatie over hun 
groep aan de ouders vertellen en laten 
zien. Dat kan aan de hand van een 
rondleiding (in de onderbouw) maar 
ook door een activiteit (middenbouw). 
U kunt zich via de gespreksplanner 
digitaal inschrijven voor een informatie-
ronde. De planner geeft vanzelf aan of 
er in de betreffende ronde nog ruimte 
is. U kunt een keuze maken uit ver-
schillende tijden. De planner wordt 
binnenkort per mail aan u verzonden. 
In de groepen 6 t/m 8 wordt a.s. vrijdag 
al informatie gegeven tijdens de nieuw 
schooljaarreceptie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzet onderwijsassistenten 
De onderwijsassistenten zijn dit jaar 
wat meer aan specifieke groepen ge-
koppeld dan voorgaande jaren. Dat 
betekent dan ook dat we u via deze 
nieuwsbrief ook kunnen laten weten, 
waar de assistenten veel ingezet wor-
den.  
Karin Keijzer groep 5 en 6 

(di, do en vr) 
Joyce Wynia       
                

groep 7 en 8 
(ma, di)  

Ria Blom        groep 1/2  
(di, vr) 

Roos Marie Aalders groep 1/2  
(vr) 

Brenda Wiggers         groep 5 t/m 8 
(ma, wo, do, vr) 

Maaike Gemmink   groep 7 en 8  
(ma en wo) 

Ilona Massop         groep 1/2  
(ma, di, wo, do) 

Sanne Westerveld groep 3/4  
(ma, di, do, vr) 

Marsha Overgoor   groep 3 en 4 
(di, wo, vr) 

Mirjam Wentink      groep 5 en 6  
(di en wo) 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


