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Belangrijke data 
22 januari dinsdag 
Vergadering IKC-raad 
30 januari woensdag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
5 februari dinsdag 
Inloopmiddag van 14.00-14.30 uur 
5 februari dinsdag 
Verschijnen IKC nieuwsbrief februari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De IKC Nieuwsbrief verschijnt maandelijks (ongeveer 
10 keer per jaar) en wordt verzonden naar alle ouders van 
de basisschool, de kinderopvang en de BSO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
Fenne van Amerongen 

Tijn Hollander 
Xander Bullée 

Ethan Pelupessy 
Chloé van Hasseld 

Levi Koerntjes 
Sverre Termaat 

 
 

 
Jaarverslag MR 
Het jaarverslag van de MR van de 
Bosmark van het schooljaar 2017-
2018 staat op de website van de Bos-
mark. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oproep! 
Voor het schooljaar 2019/2020 zijn wij 
op zoek naar enthousiaste, betrokken, 
gezellige vaders/moeders/verzorgers  
voor het bestuur van de oudervereni-
ging van de Bosmark. 
Aan het eind van dit schooljaar treedt 
er een aantal leden af, vandaar dat er 
meerdere plekken beschikbaar zijn. 
Lijkt het u leuk om te helpen bij het 
organiseren van activiteiten zoals de 
kerstviering, sinterklaas, afscheid 
groep 8, schoolfeest? Bent u bereid 
zo’n 8 keer per jaar te vergaderen en 
daarbij te fungeren als klankbord voor 
de schooldirectie? Voelt u zich betrok-
ken bij alles wat er op school gebeurt 
en bent u nu enthousiast geworden? 
Dan is dit een goed moment om een 
mail te sturen naar de oudervereni-
ging! Wie weet bent u vanaf het begin 
van het schooljaar 2019/2020 ons 
nieuwe bestuurslid. 

U kunt de mail, liefst voor  
15 februari 2019 sturen naar: 

ouderverenigingdebosmark@gmail.com 

 

Personeel 
Met ingang van januari is de instroom-
groep de Spinnetjes gestart met juf 
Nikky Kruisselbrink op maandag, dins-
dag en woensdag en juf Annemijn van 
Loon op donderdag en vrijdag. 
Pedagogisch medewerker Lisanne 
Reijers heeft, om persoonlijke rede-
nen, besloten te stoppen met haar 
werk voor Zonnekinderen. We kunnen 
ook al een nieuwe pedagogisch me-
dewerker verwelkomen namelijk Dani-
elle Hakvoort. Zij heeft al eerder inge-
vallen op onze locatie en is vanaf 
1 januari officieel toegevoegd aan het 
team van de Bosmark. 
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KIES op IKC de Bosmark 
Kinderen In Echtscheiding Situatie 
(KIES) is  een groepsprogramma voor 
kinderen dat gericht is op het verwer-
ken en begrijpen van de scheiding. 
Een scheiding betekent voor alle kin-
deren het verlies van hun gezin. Daar 
moeten kinderen aan wennen en mee 
leren omgaan. Bij een KIES-groep 
vinden ze herkenning bij leeftijdsgeno-
ten en is er ruimte voor hun verhaal, 
hun vragen, hun zorgen en hun eigen 
beste oplossingen om te leren omgaan 
met de (nieuwe) situatie.  
Kinderen ervaren dat ze niet de enige 
zijn en ze voelen zich gezien en ge-
hoord.                                                                                        
Middels creatieve opdrachten, spel en 
gesprek komen thema’s rondom de 
echtscheiding aan bod, zoals loyaliteit, 
verandering, nieuwe partners.  
KIES helpt kinderen om te leren kiezen 
voor zichzelf. Dat wil niet zeggen dat 
kinderen meer gaan bepalen, maar 
juist dat ze kind kunnen blijven en dat 
problemen van volwassenen ook de 
problemen van volwassenen blijven. 
Het is geen therapie, het is coaching 
van kinderen, het maakt ze sterker. 
 
Voor wie: 
– kinderen van groep 4 t/m groep 8 

met gescheiden ouders  
 
Over de training: 
– preventief werkend spel- en praat-

programma 
– wetenschappelijk bewezen effec-

tief 
– herkenning en uitwisseling met 

lotgenoten 
– leren omgaan met de veranderde 

situatie 
– verwerken en begrijpen van de 

scheiding 
– antwoorden op eigen vragen 
– in vertrouwen praten met begelei-

der 
– voorlichting- en evaluatiebijeen-

komst voor ouders 
– 8 bijeenkomsten van 1 uur 
 
 

Door wie: 
Mirjam Westendorp, KIES-coach 
Vera Meinen, KIES-coach 
 
Waar: 
Op IKC de Bosmark in de maanden 
februari en maart, onder schooltijd. 
 
Wat kost het: 
Er zijn geen kosten aan deze training 
verbonden. 
 
Aanmelden: 
Voor 28 januari 2019 bij Dike van den 
Berg,  ib-er van IKC de Bosmark 
Aanmelden kan mondeling of per mail: 
d.vandenberg@accentscholengroep.nl 
U krijgt dan een inschrijfformulier, na 
het inleveren van dit formulier is de 
inschrijving definitief. Als ouder wordt 
van u verwacht dat u bij de informatie- 
en evaluatiebijeenkomst aanwezig 
bent. 
 

 
 
 
 
 
Studiedag 30 januari 
Op woensdag 30 januari is er weer 
een studiedag voor het team. Op het 
programma staan dit keer: Coöperatief 
leren en Didactiek werkwoorden spel-
ling. 
De leerlingen zijn die dag vrij! 
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