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Belangrijke data 
13 maart woensdag 
Open dag de Bosmark 
14 maart donderdag 
Vergadering IKC-raad 
19 maart dinsdag 
Opening onderbouwplein (13.55 uur) 
25 t/m 29 maart  
Projectweek 
28 maart donderdag 
Inloopavond project 
4 april donderdag 
Theoretisch verkeersexamen gr 7 
9 april dinsdag 
Vergadering OV 
16 en 17 april 
Centrale Eindtoets 
18 april donderdag 
Paasviering 
19 april t/m 3 mei 
Paasweekend en aansluitend  
Meivakantie 

 
 
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. 
 

 
Fay Heideman 

Nola Heideman 
Sem te Grotenhuis 

Tijn van Ree 
Liv Masselink 
Sam Bulsink 

 
 

 
We hebben afscheid genomen van 
Tess Rözer ,  Roos en Twan Aalde-
rinks en Sophia Bos. We wensen hen 
alle goeds in hun nieuwe omgeving en 
op de nieuwe school. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VVNF programma    
Dit jaar wijkt de VVNF af van het pro-
gramma gezien het feit dat de kinderen 
vakantie hebben in de  Koningsweek.  
De voorstelling is dit jaar alleen voor 
de onderbouw (groep 1 t/m 4) op vrij-
dag 12 april in het Kulturhus in Dinx-
perlo.  
De kinderen van groep 3 en 4 van de 
Bosmark gaan naar de eerste voorstel-
ling om 9.00 uur. Groep 1 en 2 gaan 
naar de tweede voorstelling om 10.30 
uur.  De kinderen van de Bosmark 
gaan vanaf school lopend onder bege-
leiding naar het Kulturhus. 
Dit jaar komt de Theaterfiets met “de 
tijdmachine”. 
 

IEP Eindtoets 
Alle leerlingen van groep 8 zijn ver-
plicht een toets te maken aan het eind 
van de basisschool. De Cito eindtoets 
is waarschijnlijk de meest bekende 
eindtoets. De laatste jaren zien we ook 
andere eindtoetsen op de markt ko-
men. Binnen AccentScholengroep 
bestaat sinds enkele jaren de moge-
lijkheid om een andere toets af te ne-
men dan de Cito eindtoets. De Bos-
mark heeft, in samenspraak met de 
MR en Oudervereniging, besloten om 
voor het schooljaar 2018-2019 gebruik 
te maken van de IEP-toets. De IEP 
eindtoets is een door het ministerie 
goedgekeurde toets die ondertussen al 
door vele scholen in Nederland wordt 
gebruikt.  

De ouders van groep 8 zijn 
reeds geïnformeerd over het 
hoe en waarom van deze keu-
ze. 
Wij wensen de leerlingen van 
groep 8 veel succes toe. 

 



  

Project! 
In de week van 25 t/m 29 maart gaan 
alle groepen aan de slag met het pro-
ject ‘Onderzoekend en ontwerpend 
leren techniek’. Dit is ook een zgn PO-
VO-project wat inhoudt dat groep 8 
gaat samenwerken met de eersteklas-
sers van Schaersvoorde. Op donder-
dag 28 maart wordt er aan het begin 
van de avond een inloop gehouden 
waar we u als ouders graag willen 
laten zien wat er met dit project is ge-
daan in de verschillende groepen. Een 
uitnodiging met uitgebreide informatie 
en tijden volgt. 
 

Onderbouwplein vernieuwd 
BuroBlad en hovenier van Langen 
hebben in de afgelopen weken hard 
gewerkt aan het nieuwe uiterlijk van 
ons onderbouwplein. Het is een mooi, 
nieuw en vooral groen schoolplein 
geworden. 
Mooie elementen als een podium, 
buitenlokaal en zandbak met waterloop 
maken het tot een mooie speelplaats 
voor de kinderen. Het eerste jaar willen 
we het groen nog volop ruimte geven 
om te groeien, zodat het daarna ook 
een mooie speelplek kan worden. Dat 
betekent dus dat we gedurende een 
jaar de kinderen nog zoveel mogelijk 
uit het tuingedeelte proberen te hou-
den, maar daarna mag er ook in het 
groen volop gezocht worden naar 
beestjes en mag het een speelplek 
worden. 
Op dinsdag 19 maart om 13.55 uur 
(dus net voor einde schooltijd, zodat er 
veel ouders getuige van kunnen zijn) 
zullen we het plein officieel openen in 
aanwezigheid van de ontwerpers en 
uitvoerders. 
We zijn trots op het resultaat. 

  

 

 

 

Paasviering 
Binnenkort is het Pasen. Dit  willen we 
graag met alle kinderen vieren op don-
derdag 18 april.  
Op die dag hebben we met de kin-
deren, in de eigen groep een paasvie-
ring. Daarnaast willen we graag in 
iedere groep samen eten. Het is heel 
leuk om dat met elkaar te doen, we 
maken het dan extra gezellig in de 
klas. Op een grote tafel komen alle-
maal lekkere hapjes te staan. De kin-
deren komen dan langs de tafel en 
nemen een paar lekkere dingen. Het 
wordt dus een soort buffet. Al-
leen…..de tafel moet dan wel vol zijn, 
dit wordt een liefdesmaal. Iedereen 
maakt iets en we eten het samen op.  
Onze vraag is: wilt u kleine hapjes 
maken voor 10 kinderen? 
Daarbij kunt u onder andere denken 
aan: 
Soep, Stokbroodjes met…. 
Hartig hapje, Gehaktballetjes 
Rauwkost, Fruitsalade 
Een lekker toetje, enz 
 
Vanaf maandag 8 april hangt in de klas 
een lijst waarop u uw keuze aangeeft 
wat u wilt maken.  
Op donderdag 18 april heeft u twee 
mogelijkheden om het eten te brengen: 
- ’s ochtends bij binnenkomst 
- van 11:45u.-12:00u. (handig voor 

warme gerechten) 
Wilt u er rekening mee houden dat er 
geen mogelijkheden zijn om gerechten 
koel te zetten of op te warmen? 
Denkt u eraan om uw schalen e.d. om 
14.00 uur weer mee te nemen?  
Voor drinken bij de maaltijd wordt ge-
zorgd. Wilt u voor de ochtendpauze 
wel het normale eten en drinken mee-
geven? 
Wilt u uw kind in de groep 3 t/m 8 op 
18 april een bord, beker en bestek, 
voorzien van een naam meegeven? 
De school zorgt voor borden en bestek 
voor de kleutergroepen.  
We hopen op een gezellige dag. Alvast 
bedankt voor uw medewerking! 
 

Privacyvoorkeuren in Parro 
registreren of aanpassen 
 Parro en de scholen doen er alles aan 
om zorgvuldig en gepast om te gaan 
met de privacy van kinderen. Omdat 
het prettig is dat er met ieders speci-
fieke voorkeuren rekening gehouden 
wordt, en dit tegenwoordig zelfs wette-
lijk verplicht is, heeft Parro een manier 
gevonden om dit heel makkelijk, veilig 
én met een vermindering van admi-
nistratiedruk op te lossen. Alles staat in 
1x op de juiste plek in de administratie 
van school. 
Hoe werkt het? 
Ieder schooljaar heeft de school toe-
stemming nodig om beeldmateriaal te 
delen. Aan het begin van ieder school-
jaar zal de school uitleggen dat ouders 
via Parro hun voorkeuren kunnen 
doorgeven of aanpassen. Deze stap 
voeren we nu al eenmalig door om een 
ieder de eigen voorkeuren te laten 
checken. 
Dit kunt u in Parro doen via de volgen-
de stappen: 
Ga naar het vierde tabblad 'Instellin-
gen'. 
Tik op Profiel en scroll naar het kopje 
'Mijn kinderen'. 
Geef per kind aan wat de voorkeuren 
zijn, via de stipjes achter het kind. 
Parro neemt de voorkeuren over zoals 
de school die in ParnasSys heeft inge-
steld.  
Wat zijn de voordelen voor jou als 
ouder? 
Ouders kunnen met een paar kliks 
doorgeven waar zij wel en juist geen 
toestemming voor geven. Ook tijdens 
het schooljaar kan de ouder inzien wat 
hij/zij aan het begin heeft doorgeven.  
Wat zijn de voordelen voor de school? 
Door Parro in te zetten voor het ver-
zamelen van privacy-voorkeuren is er 
geen gedoe meer met briefjes uitdelen. 
Maar, nog wel belangrijker, de school 
hoeft niet meer handmatig de reacties 
van de ouders over te nemen in Par-
nasSys. Via de Parro-methode is er 
geen extra administratief werk meer 
nodig voor de school.   
  



  

Centrale oudercommissie 
binnen Kinderopvang Zon-
nekinderen 
De Wet Kinderopvang bepaalt dat elk 
kindercentrum een oudercommissie 
(OC) moet hebben, welke adviesrecht 
heeft over een aantal onderwerpen die 
in de Wet worden benoemd. Kinderop-
vang Zonnekinderen voldoet aan deze 
verplichtingen, aangezien alle locaties 
een oudercommissie hebben of daar-
toe in staat worden gesteld.  
In 2018 is in samenwerking met een 
klankbordgroep bestaande uit OC-
leden uit diverse OC’s, een IKC direc-
teur, een teamcoördinator en de direc-
tie van Zonnekinderen een voorstel 
voor een centrale oudercommissie 
geformuleerd en besproken met (ver-
tegenwoordigers van) alle oudercom-
missies. De uitgangspunten en kaders 
zijn in goed overleg vastgesteld en we 
starten binnenkort 
de werving voor de 
nieuw te vormen 
centrale oudercom-
missie (COC).  
De centrale oudercommissie is een 
overkoepelend orgaan dat bestaat 
naast de oudercommissies/IKC raden 
op locatie. Een centrale oudercommis-
sie behartigt de belangen waarvoor zij 
het mandaat heeft ontvangen van de 
lokale oudercommissies.  
De oudercommissie (of IKC raad) op 
locatie behoudt haar wettelijke rechten 
en blijft naast de centrale oudercom-
missie bestaan. Een COC is dus geen 
wettelijke, maar een gekozen werk-
vorm die een betrouwbare, vlotte en 
professionele werkwijze tot doel heeft. 
In de COC worden adviesvraagstuk-
ken op beleidsniveau besproken. Le-
den hebben zitting op basis van een 
relevante achtergrond (pedagogiek, 
kennis over het jonge kind, financiële, 
bedrijfseconomische of juridische ken-
nis). De COC is hierdoor voor ons een 
continue gesprekspartner bij beleids-
vorming.  
 
 

Een adviesvraag kan op dezelfde plek 
worden afgehandeld en hoeft niet aan 
alle afzonderlijke oudercommissies te 
worden voorgelegd. Dit biedt dus zo-
wel inhoudelijke meerwaarde bij be-
leidsvorming als meer efficiëntie. De 
lokale oudercommissie of IKC-raad 
kan haar focus hierdoor meer richten 
op de eigen locatie gebonden vraag-
stukken.  
De lokale OC/IKC raad behoudt als rol:  
-Toezien op een juiste uitvoering van 
het algemene beleid op de eigen ves-
tiging 
-Sparren en meepraten met locatie 
verantwoordelijke over de eigen vesti-
ging 
-Behartigen van de belangen van alle 
ouders van de eigen vestiging richting 
de locatieverantwoordelijke en richting 
de centrale oudercommissie.  
Binnenkort start de werving voor de 
Centrale Ouder Commissie. Wilt u nu 
al meer weten? Neem dan contact op 
met Mariëlle de Groot: 
 m.degroot@zonnekinderen.nl 
 

Voorlezen aan de  
Voorleeshond        

Vanaf maart is ‘Daantje de 
Voorleeshond’ elke 
woensdagmiddag in een 
van onze vestigingen.  
Kinderen van 6 t/m 12 jaar 
mogen Daantje ongeveer 
een kwartiertje voorlezen! 
Ontspannen, veilig en 
vooral heel erg leuk!  

Nieuw in de Bibliotheek: Lezen met 
een voorleeshond                     

Het voorlezen aan voorleeshonden 
heeft iets magisch en maakt kinderen 
rustig. Voorleeshonden zijn immers 
zeer goede luisteraars die geen oor-
deel vellen. Ook laten ze kinderen op 
hun eigen tempo lezen en zijn ze niet 
intimiderend. Omdat er gewerkt wordt  
met speciaal hiervoor opgeleide hon-
den en baasjes die ze door en door 
kennen, is de veiligheid en het plezier 
gegarandeerd. Voorlezen aan een 
voorleeshond is ontspannen en veilig 

en nodigt uit om meer te lezen. En het 
is vooral heel erg leuk! 
 
De Voorleeshond                                 
Vanaf maart krijgen kinderen de kans 
kennis te maken met een speciale 
voorleeshond: Daantje. De hond is 
hiervoor specifiek getraind en wordt 
bijgestaan door een deskundige bege-
leidster, Gerrie Pols. Door voor te le-
zen aan honden wordt de leesvaardig-
heid en vooral ook het leesplezier van 
kinderen verhoogd. Gerrie Pols is een 
officiële begeleidster van R.E.A.D Ne-
derland waar zij ook een gedegen 
opleiding heeft gehad.   
 
Voorlezen 
De voorleessessies in de Bibliotheek 
worden een op een gehouden, het kind 
dat voorleest is dus alleen met de ou-
der/verzorger samen met de voorlees-
hond en begeleider, op een prettige 
plek in de Bibliotheek. Kinderen kun-
nen zich hiervoor inschrijven. Op het 
afgesproken tijdstip hebben zij de vol-
ledige aandacht van de hond en zijn 
begeleider.  
 
Wanneer is de voorleeshond in de 
Bibliotheek aanwezig? 

Bibliotheek Aalten:  
woensdag 6 maart, 3 april, 1 mei en  
5 juni  
Bibliotheek Terborg:  
woensdag 13 maart, 10 april, 8 mei en 
12 juni 
Bibliotheek Ulft:  
woensdag 20 maart, 17 april, 15 mei 
en 19 juni 
Bibliotheek Varsseveld:  
woensdag 27 maart, 24 april, 22 mei 
en 26 juni  
Aanmelden 

Aanmelden is verplicht en kan via de 
website van De Bibliotheek Achter-
hoekse Poort, in de Bibliotheek of tele-
fonisch 088 – 0062929. Daantje de 
voorleeshond is aanwezig van 15.00 
tot 17.00 uur. Elke voorleessessie 
duurt ongeveer 15 minuten. 
  



  

Cursus Opvoeden & Zo 
maakt opvoeden net wat 
makkelijker 

“Wat doe ik als mijn kind niet luistert? 
Hoe kan ik zorgen, dat het thuis weer 
gezellig is met de kinderen?” Iedere 
ouder worstelt wel eens met dit soort 
opvoedvragen. Want kinderen opvoeden 
is leuk, maar soms ook lastig. Om ou-
ders hierin te ondersteunen en het op-
voeden net wat makkelijker te maken, 
biedt het Preventie Platform Jeugd de 
cursus Opvoeden & Zo, die bestaat uit 
vijf avondbijeenkomsten.  

De eerstvolgende cursus start op don-
derdag 21 maart (19.30 – 21.00 uur) in 
Aalten (exacte locatie volgt na aan-
melding). 
 
Tijdens de bijeenkomsten bespreken de 
deelnemende ouders onderling hun 
opvoedvragen en helpen elkaar een 
oplossing te vinden voor alledaagse 
situaties. Een van de deelnemers: 
“Naast de handige tips van de begelei-
ders en andere ouders, vond ik het 
vooral fijn te ontdekken dat ik niet de 
enige ouder ben die zich soms onzeker 
voelt over de opvoeding van de kin-
deren. Natuurlijk, soms moet je streng 
zijn en ongewenst gedrag corrigeren. 
Maar tijdens de bijeenkomsten stond het 
stimuleren van goed gedrag voorop en 
daar hebben we als gezin veel profijt van 
gehad. Het is echt gezelliger geworden 
thuis.”  
 
Tijdens de bijeenkomsten, die steeds 
ongeveer 2 uur duren, kunnen allerlei 
onderwerpen worden besproken. Denk 
aan aandacht geven en prijzen, grenzen 
stellen en het maken van afspraken met 
je kind, bijvoorbeeld over bedtijd. Het 
uiteindelijke programma wordt samen-
gesteld op basis van de wensen van de 
deelnemers en de vragen die zij hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouders van kinderen in de leeftijd van 3 
tot en met 10 jaar die in de gemeente 
Aalten, Berkelland, Oost Gelre of Win-
terswijk wonen, kunnen gratis deelne-
men aan Opvoeden & Zo. De bijeen-
komsten worden begeleid door Sarah 
Pelgrim van Sensire en Dofien Houwer 
van MEE Oost-Gelderland.  
 
Meer informatie en aanmelden: 
www.preventieplatformjeugd.nl. 
Over het Preventie Platform Jeugd 
Het Preventie Platform Jeugd is een 
samenwerking tussen de gemeenten 
Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Win-
terswijk en verschillende (zorg-) organi-
saties. Zij zetten zich in voor het gezond 
en veilig opgroeien van kinderen en 
jongeren t/m 23 jaar. Het Platform orga-
niseert allerlei bijeenkomsten voor ou-
ders en professionals in de Oost-
Achterhoek. 
  
 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.preventieplatformjeugd.nl&data=02%7C01%7C%7C07d1eaa55a724d42806a08d6a623dc4d%7C4047c74756764478a4d1f4942379667a%7C1%7C0%7C636879070292943464&sdata=fuOgqEZO%2BdJX8XWvtQ5IXsdu%2BeqY4NvKSWgIDDF%2BVLw%3D&reserved=0

