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Belangrijke data 
29 januari woensdag 
Studiedag, leerlingen vrij 
Wk 6 
Verschijnen nieuwsbrief februari 
4 februari dinsdag 
Inloopmiddag voorjaar 
7 februari 
Rapporten mee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
De volgende leerlingen zijn in de afge-
lopen weken gestart of starten binnen-
kort op de Bosmark. Welkom en veel 
plezier toegewenst op onze school. 
 

 
Elynn van Dillen 

Skay Hayck 
Sepp Luijmes 
Max Hergink 

Henriëtte Frentzel 
Ibbe Hubers 

Sion Ngegbai 
Noud Mooij 

 
 

Spinnetjesgroep 
Met ingang van 2020 is er weer een 
instroomgroep op de Bosmark. Op de 
eerste schooldag van het nieuwe jaar 

is deze Spinnetjesgroep gestart 
met 7 leerlingen en dit wordt 
langzaam uitgebreid naar onge-
veer 25 leerlingen aan het eind 
van dit schooljaar. De Spinne-
tjesgroep staat onder leiding van 

Evelien Pelupessy op maandag en 
dinsdag en Jet Huiskamp op woens-
dag, donderdag en vrijdag.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gebruik hoofdingang 
Op onze school heeft elke unit een 
eigen ingang. De leerlingen komen via 
deze ingang in school en verlaten de 
school ook weer via de eigen deur.  
Vooral bij het aan- en uitgaan van de 
school willen leerlingen nog wel eens 
gebruik maken van de hoofdingang 
bijvoorbeeld omdat ouders hen aan die 
kant afzetten of  staan te wachten. Ook 
dan horen zij via hun eigen deur  naar 
binnen te gaan of de school te verla-
ten.  
Gelieve hier rekening mee te houden 
en zo nodig aan uw kind te vermelden.  
 

Werkgroep hoofdluis 
Tijdens het schooljaar vinden er een 
aantal hoofdluiscontroles plaats. 
Meestal is dit in de tweede week na 
een vakantieperiode.  
Om deze klus soepel en snel te laten 
verlopen kan de werkgroep nog wel 
wat extra handen gebruiken. Daarom 
zijn wij op zoek naar ouders of vrijwil-
ligers die de groep willen versterken. 
Voor aanmelding en/of meer informatie 
kunt u terecht bij Jan van der Horst op 
school of via de mail. 
 

Stakingsdagen 
Onlangs is er een akkoord gesloten en 
we hopen dat er in de toekomst nog 
meer gedaan zal worden want we 
hebben nog steeds onze zorgen over 
met name het personeelstekort in het 
onderwijs.  Toch heeft het team van de 
Bosmark besloten dat zij niet gaat 
staken op 30 en 31 januari.  
U heeft hierover op 13 januari een mail 
ontvangen.  

 
 


