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Sinterklaas
De Sint komt ook dit jaar weer op de
Bosmark. De kinderen van groep 1
t/m 4 heten hem op 5 december welkom bij de hoofdingang. (Let op: dit is
anders dan voorgaande jaren!)
De kinderen worden om 8.20 uur in de
groep verwacht.
Fijn dat u komt kijken bij de aankomst!
Om te zorgen dat
alle kinderen de Sint
goed kunnen zien
vragen wij u om aan
de overzijde van de
straat op de stoep te
gaan staan.

ALGEMEEN
IKC de Bosmark
Europastraat 10
7091 XC Dinxperlo
Tel. 0315-820213
info@bosmark.nl
www.bosmark.nl

Belangrijke data
5 december donderdag
Sinterklaasviering
19 december donderdag
Kerstviering
20 december vrijdag
Vrije dag
20 dec t/m 3 jan
Kerstvakantie
6 januari maandag
Eerste schooldag 2020
9 januari donderdag
Vergadering OV en
13 januari maandag
Hoofdluiscontrole
14 januari dinsdag
Vergadering MR/OC
Wk 3 Nieuwsbrief januari

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

Opstelplaats fietsen BSO
Welkom op de Bosmark

De volgende leerlingen zijn in de afgelopen weken gestart op de Bosmark.
Welkom en veel plezier toegewenst op
onze school.
Lisa Dirks (gr. 5)
Newi Harders
Polly Kloppenburg

We hebben afscheid genomen van
Milan Westendorp en wensen hem alle
goeds op de nieuwe school

Tot nu toe zijn de meeste kinderen
gewend, dat wanneer ze na schooltijd
naar de BSO gaan, hun fiets meenemen en parkeren bij de ingang van de
BSO. Ook zijn er kinderen die hun fiets
op het schoolplein laten staan. In beide
gevallen levert dit problemen op. De
fietsen die bij de ingang van de BSO
staan, die toch al niet zo ruim is, blokkeren het spel in die ruimte. De fietsen
die op het plein achterblijven zijn regelmatig doelwit van vernieling omdat
ze daar dan alleen achter blijven.
Daarom het verzoek aan alle kinderen
die met de fiets naar de BSO komen
om hun fiets na schooltijd te parkeren
in het fietsvak van groep 8 op het
schoolplein voor de school. Dit is het
vak dat het dichtst bij de ingang van de
BSO ligt. Heeft u hier nog vragen over,
stel deze dan even aan de pedagogisch medewerker.

Uitslag Fietsenkeuring

In november heeft Veilig Verkeer Nederland afdeling Aalten een fietsenkeuring uitgevoerd op de scholen in Dinxperlo, De Heurne en Breedenbroek.
De keuring is goed verlopen en men is
redelijk tevreden over het resultaat.
Van alle gekeurde fietsen werd 8 %
afgekeurd (in 2018 was dit 3 %).
Op de Bosmark werden 234 fietsen
gekeurd. Het percentage afgekeurde
fietsen bedroeg hier 8 %.

Kerstviering

Hierbij willen wij u informeren over de
Kerstviering van donderdag 19 december a.s.
We heten u allemaal
van harte welkom voor
een inloop tussen 8.00
– 9.00 uur. Voor u, als
ouders, en voor de
kinderen staat er een kopje koffie /
thee / chocolademelk / ranja met een
krentenbolletje klaar op één van de
sfeervolle leerpleinen. Op elk leerplein
wordt er gemusiceerd en/of gezongen.
U kunt op elk leerplein een kijkje nemen samen met uw kind(eren). Vanaf
8.20 uur mag u uw kind(eren) terugbrengen naar hun eigen lokaal. Uiterlijk
9.00 uur verwachten we alle kinderen
weer in de klas.
Mocht u (of opa/oma/oppas) niet in de
gelegenheid zijn om de inloop met uw
kind mee te maken, wilt u dan met een
andere ouder regelen dat hij of zij uw
kind onder zijn/haar hoede neemt?
Van 9.00 - 10.00 uur zal er in elke klas
een viering met de kinderen zijn. Van
10.00 – 12.00 uur zullen er, per bouw,
voor de kinderen workshops georganiseerd worden. ’s Middags zijn de kinderen in hun eigen groep en om 14.00
uur begint dan de kerstvakantie. Voor
deze dag nemen de kinderen gewoon
hun eigen fruit en lunch mee. We hopen er met elkaar een fijne kerstviering
van te maken.

AVG nieuws:
het Accent IBP-portaal

Als schoolbestuur heeft Accent volgens de AVG een informatie- en verantwoordingsplicht. IBP staat voor
InformatieBeveiliging en Privacy. Met
het Accent IBP- portaal kunnen wij u
eenvoudig informeren over hoe wij met
privacy omgaan binnen onze scholen.
Het portaal vormt de privacyverklaring
van Accent en wordt automatisch aangepast aan de laatste ontwikkelingen
rondom de AVG. Het IBP-portaal beschikt over een kennisbank met een
lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Het is overzichtelijk ingedeeld in rubrieken. Ze zijn gelinkt aan
onderliggende documenten, zoals
onze procedure datalekken, onze
factsheet veiligheid, onze procedure
toestemming beeldmateriaal, enz. Zo
is informatie makkelijk vindbaar en
toegankelijk voor u. Neem zelf ook
eens een kijkje in het IPB-portaal. Via
de website van IKC de Bosmark onder
het tabje over ons - privacyverklaring
vindt u de link. De komende maanden
zal de kennisbank steeds verder uitgebreid worden met vragen en antwoorden over privacy binnen Accent en het
onderwijs in het algemeen.

Open dagen
Voortgezet onderwijs

In januari/februari zijn de open dagen
op de scholen voor voortgezet onderwijs. De open dagen van Schaersvoorde en Almende staan hieronder op
een rijtje. Wij raden u aan om voor
meer informatie over deze open dagen
of voor open dagen op andere VO
scholen de website van de betreffende
school te raadplegen.
Za 11 januari
Di 21 januari
Za 25 januari
Za 25 januari
Di 28 januari
Di 4 februari

Almende Isala
Schaersvoorde Dinxperlo
Almende Bluemers
Almende Wesenthorst
Schaersvoorde Aalten Slingelaan HAVO/VWO
Schaervoorde Aalten Slingelaan/Stationsplein VMBO

Kinderopvangtoeslag affaire
Het zal niemand zijn ontgaan dat er
grote fouten zijn gemaakt door de Belastingdienst met het toekennen en
terugvorderen van kinderopvangtoeslag. De problemen met de kinderopvangtoeslag en Belastingdienst zijn
regelmatig in het nieuws. BOinK, de
Belangenvereniging van Ouders in de
Kinderopvang, heeft een pagina met
alle informatie en nieuws over de kinderopvangtoeslag affaire. Ook hebben
ze een meldpunt en diverse tips voor
ouders die toeslag onterecht niet hebben gekregen of moe(s)ten terugbetalen. Het laatste nieuwsberichten vindt
u op deze pagina.
www.boink.info/actueelagenda/kinderopvangtoeslag-affaire

Wij wensen iedereen
een prettige kerstvakantie,
fijne feestdagen
en
geluk en gezondheid
in 2020.

