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Belangrijke data 
2 oktober 
Opening Kinderboekenweek 
3 t/m 14 oktober 
Kinderboekenweek 
Thema: ‘Vriendschap’ 
16 en 17 oktober 
PO-VO Project 
16 oktober dinsdag 
Vergadering OV 
18 oktober 
Boekenmarkt/Kleedjesmarkt 
19 oktober vrijdag 
Studiedag team, leerlingen vrijdag  
22 t/m 26 oktober 
Herfstvakantie 
1 november donderdag 
Inloopmiddag 
5 november maandag 
Hoofdluiscontrole 
8 november 
Fietsenkeuring 
5 t/m 16 november 
Oudergesprekken 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
 

 
Hetty Stübbe 
Stijn Jansen 

Lune Wisman 
Senn Wisman 

Patricia Mershak (gr. 4) 
Essa Mershak (gr 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Vriendschap” 
en het motto is ‘Kom erbij!’ 

In de Kinderboekenweek wordt in het 
bijzonder veel aandacht besteed aan 
boeken en lezen. Elke groep krijgt van 
de school een nieuw boek aangebo-
den dat in deze week centraal zal 
staan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels is de Kinderboekenweek 
2018 op de Bosmark van start gegaan 
met een leuke speurtocht in de school. 

Er komt voor de groepen 5-8 
een voorleeswedstrijd. In de groepen 5 
en 6 doet iedereen mee. De kinderen 
vertellen max. 5 minuten iets over hun 
boek en lezen er ook een stukje uit 
voor. De groepen 5/6 houden de wed-
strijd in hun eigen klas. 

In de groepen 7/8 kiezen de 
kinderen zelf of ze mee willen doen. 
De winnaars van deze groepen staan 
in de bovenbouwfinale. Er is een boe-
kenbon voor de kinderen die de voor-
leeswedstrijd winnen. 

 
Kleedjesmarkt 
Op donderdagmiddag 18 oktober 
sluiten we de Kinderboekenweek af 
met een ‘kleedjesmarkt’. 
Deze wordt gehouden van 14.00 tot 
14.45 uur zodat de ouders/opa of 
oma/oppasouder de mogelijkheid heb-
ben om hun kind(eren) te kunnen as-
sisteren bij de aan- of verkoop. 

Alle kinderen mogen een aan-
tal boeken meenemen om te verkopen. 
Zij zoeken o.l.v. de leerkracht een 
plekje in of buiten de school (afhanke-
lijk van het weer) om hun boeken op 
een (van huis meegenomen)  kleedje 
uit te stallen. Dit kleedje kan een thee-
doek zijn of een ander kleedje ter 
grootte van een theedoek. Het kunnen 
leesboeken, prentenboeken of infor-
matieve boeken zijn.  
Maximaal zoveel boeken als er op een 
theedoek passen. 

Van 14.00 u. – 14.25 u. zullen 
alle kinderen uit de A groepen en de 
vuurvliegjes en de rupsen hun boe-
ken ter verkoop aanbieden. 
 



  
Van 14.30  tot 14.50 uur zullen 

alle kinderen uit de B groepen en de 
krekels en de lieveheersbeestjes 
aan bod komen. 
De boeken kosten  € 0,50 cent. 
We hopen dat iedereen met mooie 
boeken de herfstvakantie in kan gaan. 
Veel leesplezier! 

 
Kinderboekenweek met  
Kinderboekenbal   

Van 3 t/m 14 oktober wordt de jaarlijk-
se Kinderboekenweek gehouden met 
als thema ‘Vriendschap: Kom erbij!”. 
De Bibliotheek Achterhoekse Poort 
organiseert een heus Kinderboekenbal 
met diverse leuke activiteiten. Het 
PEERtoftheater speelt op zaterdag 6 

oktober om 
14.00 uur 
in het Bor-
chuus in 
Varsseveld 
de theater-

voorstelling ‘Koken zonder diploma’, 
voor alle ouders en kinderen.  
Vervolgens zijn er diverse workshops 
waaraan kinderen mee kunnen doen: 
● Een dansworkshop door dansschool 
DansJeFit 
● De workshop ‘ Kom erbij’ : over 
vriendschap en schrijven door schrijver 
Léon Biezeman  
● Creatieve workshops: Striptekenen 
en Vriendschapsbandjes maken waar-
bij kinderen zelf aan de slag kunnen.  
Het Kinderboekenbal is voor alle kin-
deren van 6 tot en met 12 jaar. Inloop 
is vanaf 13.30 uur. 
Het Kinderboekenbal wordt gehouden 
op zaterdag 6 oktober bij het Borchuus 
in Varsseveld, Kerkplein 3. De kosten 
bedragen 5,- zowel voor kinderen als 
voor ouders, dit is inclusief een con-
sumptie. Inschrijven voor deze middag 
en/of meer informatie kan via 

www.achterhoeksepoort.nl of in de 

Bibliotheek.( let op, er is een apart 
inschrijfformulier voor kinderen en voor 
ouders) 
 
 

Naschoolse activiteiten 
Volgende week gaan de naschoolse 
activiteiten weer van start! 
We openen de naschoolse activiteiten 
deze week op dinsdag direct na 
schooltijd op een sportieve manier met 
JK Personal Fitcare om het jaar goed 
te beginnen. 
Op dat moment bent u ook in de gele-
genheid om eventuele vragen te stel-
len. 
Op de posters in het gebouw zijn de 
actuele activiteiten terug te vinden. De 
activiteiten beginnen om 15.30 uur en 
duren tot 16.30 uur en starten op de 
aangegeven locatie. 
Meedoen?  
Om mee te doen met de naschoolse 
activiteiten heb je een strippenkaart 
nodig. Deze strippenkaart kost € 6,00 
en heeft 6 strippen. Per activiteit heb je 
1 strip nodig. De strippenkaart is on-
beperkt geldig. De strippenkaart is te 
koop bij de balie van Figulus, Kul-
turhus Dinxperlo of bij IKC de Bosmark 
(bij de centrale balie bij de ingang). 
Kinderen die op de dag van de activi-
teit de BSO van IKC de Bosmark be-
zoeken kunnen gratis deelnemen aan 
de activiteiten. 
Aanmelden voor een activiteit 
Als je mee wilt doen aan een activiteit 
kun je je aanmelden bij Figulus of bij 
IKC de Bosmark. Het is het handigst 
om meteen bij aanschaf van je strip-
penkaart aan te geven aan welke acti-
viteiten je meedoet. 
Je dient je strippenkaart mee te nemen 
naar de activiteit. Dit is je deelname-
bewijs en de strip wordt meteen afge-
tekend op je kaart. Mocht je na aan-
melding toch verhinderd zijn, geef het 
dan even door zodat eventueel andere 
kinderen nog kunnen meedoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De GMR zoekt versterking! 
Ben jij of ken jij een ouder die actief wil 
meedenken en meepraten over het 
beleid, de visie en missie van Stichting 
AccentScholengroep? Stel je dan kan-
didaat voor de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad van Stichting 
AccentScholengroep. Wij zoeken ver-
sterking van 2 ouders. Mensen met 
een financiële achtergrond of affiniteit 
met dit onderwerp nodigen wij van 
harte uit om zich aan te melden. 
De Gemeenschappelijke Medezeg-
genschapsraad bestaat uit 6 ouders en 
6 leerkrachten. We vergaderen gemid-
deld één keer per maand en houden 
ons bezig met onderwerpen die van 
gezamenlijk belang zijn voor alle scho-
len binnen AccentScholengroep. On-
derwerpen zijn bijvoorbeeld de kwali-
teit van het onderwijs of financiële 
keuzes die gemaakt worden. 
Meer weten? Neem dan binnen twee 
weken contact met ons op via 

gmr@accentscholengroep.nl   
Namens de GMR, 
Ria Kap 
  

Dierenopvang Noach 
Eén van onze leerlingen, Noa Mooij uit 
de Krekelgroep, heeft veel belang-
stelling voor de Stichting opvang 
Noach in Halle. Voor de Bosmark is ze 
eigenlijk een soort van ambassadeur, 
want via deze nieuwsbrief wil ze ande-
re kinderen en ouders vragen om met 
haar in actie te komen. 
Stichting Noach in Halle is een op-
vangcentrum voor inheemse wilde 
dieren en zij zijn voor de babydieren 
op zoek naar handdoeken en was-
handjes. Die kunnen ze heel goed 
gebruiken voor de verzorging van de 
babydieren. 
Wie weet heeft u (of familiele-
den/kennissen) nog wat over. Breng 
deze dan naar school. Bij de centrale 
balie staat een bak, waarin we alles 
verzamelen. Deze staat er tot aan de 
herfstvakantie. Op de laatste dag voor 
de herfstvakantie haalt Noa alles op en 
zorgt dat het in Halle komt. Doet u 
mee? Dat zal Noa fijn vinden. 

http://www.achterhoeksepoort.nl/
mailto:gmr@accentscholengroep.nl


  

 Fietscontrole in november 

Ook dit jaar komt 
een delegatie van 
Veilig Verkeer 
Nederland (afde-
ling Aalten) de 

fietsen van de leerlingen van groep 4 
t/m 8 controleren. De controle vindt 
plaats op 8 november. Om u ruim van 
te voren in de gelegenheid te stellen 
de fiets van uw kind te controleren 
en/of eventuele reparaties uit te voeren 
plaatsen wij hieronder alvast de voor-
waarden waaraan een goedgekeurde 
fiets moet voldoen. 
 
Wat is een verkeersveilige fiets: 
- Het frame van een fiets moet 

deugdelijk zijn (geen breuken / 
scheuren) 

- Een fiets mag niet breder zijn dan 
75 centimeter 

- Electrische bedrading moet deug-
delijk bevestigd zijn 

- De stuurinrichting moet deugdelijk 
zijn (handvatten moeten vast zit-
ten) 

- Een fiets moet zijn voorzien van 
een deugdelijke rem (bij velgrem-
men voor- en achterrem) 

- De trappers van fietsen moeten 
deugdelijk zijn bevestigd en zijn 
voorzien van een stroef oppervlak 

- De voorvork van een fiets mag 
geen breuken / scheuren vertonen 

- Fietsen mogen geen scherpe de-
len hebben  

- Fietsen moeten aan de achterzijde 
voorzien van een rode reflector 

- Fietsen moeten zijn voorzien van 
minimaal 2 witte of gele reflectoren 
in elk wiel   of reflectie rondom  in 
elk wiel. 

- Fietsen moeten zijn voorzien van 
vier gele reflectoren in de trappers 

- Fietsen moeten zijn voorzien van 
een goed werkende bel. 

 
 
 
 
 

 

Fiets verlichting en reflectie: 

- Fietsers voeren tijdens het rijden 
bij nacht of bij dag indien het zicht 
ernstig wordt belemmerd, verlich-
ting 

- Een fiets moet aan de voorzijde 
zijn voorzien van een wit of geel 
licht 

- Een fiets moet aan de achterzijde 
zijn voorzien van een rood achter-
licht 

- Fietsverlichting mag niet knipperen 
en verblindend werken 

- Door fietsers mogen ook losse 
lampjes worden gebruikt die aan 
bovenstaande eisen voldoen. De-
ze lampjes mogen ook op de kle-
ding worden geplaatst 

 

 
 

Wij wensen iedereen 

een hele fijne 

Herfstvakantie! 

 
N.B. Op vrijdag 19 oktober  

is er een studiedag voor het team. 
Dit is voorafgaand aan de vakantieweek. 
De Herfstvakantie voor de leerlingen van 

de Bosmark begint dus al op 
 vrijdag 19 oktober. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Programma herfstvakantie 
De herfstvakantie staat alweer bijna 
voor de deur. Natuurlijk gaan we weer 
veel leuke dingen doen en hopen na-
tuurlijk op mooi weer. Maar ook zonder 
mooi weer zullen we ons zeker niet 
vervelen, er zijn weer zoveel leuke 
activiteiten bedacht! Ook hebben de 
coaches weer geweldige Sport-, Na-
tuur- en Cultuurdagen bedacht met 
superuitdagende activiteiten.  
 
Het programma ziet er als volgt uit:  

Maandag 23 oktober 
Natuur & Cultuurdag 

Woensdag 24 oktober 
Multimediadag 

Donderdag 25 oktober 
Sportdag 

Maak je al gebruik van de BSO, geef 
dan zo snel mogelijk door of je op de 
BSO bent in de vakantie.  
Maak je nog geen gebruik van de 
BSO, dan kun je 3 x gratis meedoen 
met onze strippenkaart. Deze kun je 
afhalen op de BSO locatie.  
We gaan er een superleuke vakantie 
van maken!  
 

LET OP:  
De Zonnekinderen Academy 

gaat weer van start! 
(zie volgende bladzijde!) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


