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Belangrijke data 
4 februari dinsdag 
Inloopmiddag 
7 februari vrijdag 
Rapporten mee 
18 februari dinsdag 
Schoolfotograaf 
21 februari vrijdag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
24 t/m 28 februari 
Voorjaarsvakantie 
2 maart maandag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
Wk 10 
Verschijnen IKC nieuwsbrief maart 
11 maart woensdag 
Open dag de Bosmark 
 

 
 
 
 
 
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. 
 

 
Niene Tuenter 

Zara Olde Nordkamp 
 

 
 
 

Luizengroep weer aangevuld 
Naar aanleiding van de oproep in de 
vorige nieuwsbrief hebben zich vijf 
nieuwe ouders aangemeld voor de 
Werkgroep Hoofdluis. We zijn hier heel 
blij mee en wensen de nieuwe mede-
werker succes met hun taak en plezier 
binnen deze groep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IKC- raad de Bosmark 
In verband met het vertrek van één 
van onze leden zoeken wij een nieuw 
lid voor de oudergeleding van onze 
Medezeggenschapsraad met ingang 
van het nieuwe schooljaar 2020-2021 
Vind jij het leuk om mee te denken, 
praten en/of mee te beslissen over het 
beleid van onze school ? 
Laat het voor 17 april 2020 weten via 
mr@bosmark.nl. Het zou fijn zijn als je 
bij je aanmelding even iets vertelt over 
jezelf en over je motivatie.  
(Er heeft zich inmiddels één kandidaat 
gemeld.) 
 
 

Wat mag u van ons verwachten? 
U mag van de IKC-raad verwachten 
dat wij (de uitvoering van) het huidig 
beleid en nieuwe ontwikkelingen con-
structief kritisch volgen. Daarom is het 
voor ons belangrijk om te weten wat er 
leeft bij de ouders/verzorgers en vra-
gen wij u om feedback.  
Dit kan natuurlijk altijd mondeling aan 
één van de leden van de IKC-raad (zie 
de website voor wie in de IKC-raad zit) 
maar liever ontvangen we uw feedback 
schriftelijk per e-mail: mr@bosmark.nl 
 
Tenslotte willen wij er u op wijzen dat 
de vergaderingen openbaar zijn en dus 
toegankelijk voor ouders/verzorgers en 
personeel. Wanneer u een (deel van 
een) vergadering wilt bijwonen vragen 
we u om dit van te voren even te mel-
den via een mailtje aan het secretari-
aat van de IKC-raad: mr@bosmark.nl 
 

 
 

mailto:mr@bosmark.nl
mailto:mr@bosmark.nl


  

Schoolgruiten 
Dit schooljaar is ons beleid ten aanzien 
van het schoolgruiten aangepast. In de 
jaarkalender en de schoolgids is dat al 
wel vermeld, maar onlangs realiseer-
den we ons dat dit via de nieuwsbrief 
niet gecommuniceerd was. Daarom 
voor de duidelijkheid nogmaals de 
afspraak over de pauzehap. 
Als school bieden wij een omgeving 
aan waarin kinderen gezonde eetge-
woonten aanleren. Dit begint bij de 
pauzehappen. Het beleid rond pauze-
happen op onze school is dat de kin-
deren op alle dagen in de week een 
portie groente of fruit (schoongemaakt) 
meekrijgen. Dus geen koeken of re-
pen. De groente en/of het fruit wordt 
gezamenlijk in de klas gegeten.  
Op school wordt niet gesnoept en er 
wordt ook geen snoep meegebracht. 
We vragen u dan ook om geen snoep 
mee te geven in de lunchtrommeltjes 
van de kinderen. 
Dit beleid zien wij als een waardevolle 
investering in de gezondheid van de 
leerlingen nu én later als ze groot zijn. 
  

 
 
 
 
Rapporten 
Op de jaarkalender staat gecommuni-
ceerd dat de rapporten op 7 februari 
mee naar huis gaan. In veel gevallen 
zal dat ook zo zijn. Maar doordat we dit 
schooljaar voor het eerst met de ge-
spreksarrangementen werken, worden 
de afspraken voor de oudergesprek-
ken divers ingevuld. Dat kan beteke-
nen dat u het rapport, in verband met 
de planning van het gesprek, deze 
keer iets eerder of later ontvangt. Pin 
ons dus niet vast op de datum van 
7 februari. 
  

 
 
 

Open dag IKC de Bosmark 
Op 11 maart is er een open dag op 
ons IKC. Van 09.00 uur tot 14.00 uur is 
een ieder die belangstelling heeft voor 
opvang of onderwijs van harte welkom! 
Ook ’s avonds is er van 19.00 uur tot 
20.00 uur gelegenheid om rond te 
kijken en informatie te krijgen. Kent u 
mensen die zich graag willen oriënte-
ren op opvang of onderwijs, breng hen 
dan gerust op de hoogte van deze 
open dag.  
 

 
 
 
Vakantieoverzicht 2020-2021 
Hierbij het overzicht van de vakanties 
zoals die zijn vastgesteld door Accent 
voor het volgend schooljaar. 
Studiedagen en eventuele overige vrije 
dagen verschijnen t.z.t. op de jaarka-
lender 2020-2021. 
 

Vakantierooster 2020-2021 
Vakantie Data 

Herfstvakantie 19 okt t/m 23 okt 

Kerstvakantie 21 dec ’20 t/m  
1 jan ‘21 

Voorjaarsvakantie *) 15 febr  t/m 19 febr 

*) N.B. de voorjaarsvakantie is tijdens de 
carnavalsweek. Dit is afgestemd met VO in de 
regio en wijkt af van het advies van de over-
heid voor regio Midden. 

Pasen 2 apr t/m 5 apr 

Meivakantie 26 apr t/m 7 mei 

Hemelvaartsdag 13 mei t/m 14 mei 

Tweede Pinksterdag 24 mei 

Zomervakantie 19 juli t/m 27 aug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schoolfotograaf 
Beste ouder/verzorger, 
Foto Koch komt op 18 februari de 
schoolfoto’s maken.  De complete 
afhandeling van de schoolfotografie 
verloopt via internet volgens de Priva-
cy vanuit de school.  
Wij zijn met Foto Koch een samenwer-
king aan gegaan en gaan er vanuit dat 
alle kinderen op de foto mogen. Mocht 
u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór 
de fotografiedag aangeven bij de leer-
kracht. Hij/zij informeert de fotograaf 
op de fotografiedag en zorgt ervoor dat 
alleen de kinderen die gefotografeerd 
mogen worden, ingedeeld worden bij 
de fotograaf. 
Na ongeveer twee weken ontvangt uw 
kind het inlogkaartje van de leerkracht.  
Op de inlogkaart vindt u een uniek 
inlognummer en  wachtwoord. Met 
deze gegevens logt u thuis in op 
www.fotokoch.nl. Er staat een leuke 
actie voor u klaar: wanneer u binnen 
10 dagen bestelt ontvangt u van Foto 
Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet 
persé meerdere foto’s te bestellen.   
U kunt eenvoudig betalen middels 
iDeal, factuur, acceptgiro of creditcard. 
Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens 
doorsturen naar familieleden (bijvoor-
beeld opa's/oma's of ex-partner), zodat 
zij zelf een bestelling kunnen plaatsen 
op de site. 
Foto Koch heeft het assortiment uitge-
breid met nieuwe achtergronden, waar 
u een mooie keuze uit kunt maken. De 
fotografen weten hoe het werkt: zij 
klikken op het juiste moment, waardoor 
er spontane en afwisselende foto’s 
gemaakt worden. 
U kiest vervolgens zelf de foto’s met 
een achtergrond naar keuze!  
 

T I P van de schoolfotograaf: als 
uw kind kleurrijke kleding draagt, 
komt de foto beter tot zijn recht. 
Vermijd daarbij fluorescerende 
kleding. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van de Bosmark 



  

Vakantieactiviteiten BSO 
Maandag 24 februari is er van van 
14.00 uur tot 16.00 uur op IKC de 
Bosmark een sport- en multimediadag. 
Het thema is: "Just Dance". We gaan 
dansen en spellen op muziek doen en 
we gaan aan de slag met QR codes. 
Op woensdag 26 februari is er een 
cultuurdag. 
Thema: Master Chef Junior á la. Deze 
dag staat helemaal in het teken van 
koken. In de ochtend mogen de kin-
deren hun eigen chef-waardige ge-
rechten gaan maken. Om 13.50 uur 
gaan we naar IKC Het Startblok in 
Westervoort, waar een heuse jury zich 
zal buigen over de gerechten en waar 
een kookworkshop zal plaatsvinden. 
Natuurlijk is er ook een proeverij waar 
alle gemaakte gerechten geproefd 
kunnen worden. 
Donderdag 27 februari van 10.00 uur 
tot 12.00 uur is er een natuurdag in 
Beek. Thema: sprookjesbos. De kin-
deren gaan met behulp van een super 
gaaf spel een eigen sprookjesbos ma-
ken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peutergym op IKC de Bos-
mark 
Klimmen, klauteren, rollen, springen, 
balanceren, gooien, vangen, lekker 
bewegen en vooral samen plezier ma-
ken! Welke peuter wil dat nou niet. 
Daarom organiseren we op IKC de 
Bosmark op donderdag 6, 13 en 20 
februari weer een aantal keren peuter-
gym. Steeds van 10.15 uur tot 11.15 
uur. De peutergym vindt plaats in het 
speellokaal van IKC de Bosmark. 
Deelname is geheel gratis en voor alle 
peuters van Dinxperlo, of je nu wel of 
niet een peuteropvang bezoekt. 
De peutergym staat onder leiding van 
onze sportcoach Jessica Bisselink. 

Even aanmelden bij 
j.bisselink@zonnekinderen.nl 

is prettig. 
Allemaal van harte welkom! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedagen 
Verspreid over het schooljaar zijn er 
studiedagen voor het team. Drie van 
deze studiedagen worden ingevuld 
met een vakgebied waaraan extra 
aandacht wordt besteed. Dit schooljaar 
is dat het vak Rekenen en hiervoor 
komt een externe deskundige in de 
persoon van Roel Roelofs. Bij het vak 
Rekenen komen o.a. het gebruik van 
materialen, uittekenen en inzicht aan 
de orde. We gaan hiermee samen met 
de collega’s van De Höve aan de slag 
om met en van elkaar te leren. Wij 
hebben inmiddels een dergelijke stu-
diedag gehad in het najaar. De eerst-
volgende studiedag Rekenen is op 
maandag 2 maart. De studiedag van 
vrijdag 21 februari wordt leerlinggericht 
ingevuld. 
 
N.B. 
I.v.m. studiedagen voor het team op de 
vrijdag vóór en de maandag ná de 
vakantieweek hebben de leerlingen 
een extra lange voorjaarsvakantie. 

 
 

Wij wensen iedereen 
een hele fijne 

voorjaarsvakantie! 
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