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Belangrijke data 
9 maart maandag 
Hoofdluiscontrole 
11 maart woensdag 
Open dag/avond 
16 t/m 20 maart 
Week van de Lentekriebels 
23 t/m 27 maart 
Projectweek 
2 april donderdag 
Schriftelijk verkeersexamen gr. 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
Livia Navis 

Mave Menting 
Yuna Bussink 
Jayvi Vlieger 
Leroy Vlieger 
Lizzy Reimer 

 
 
We hebben afscheid genomen van 
Vincent, Laurens en Richard Steverink 
en Levi Koerntjes. We wensen hen 
een fijne tijd toe op de nieuwe school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Project 
Op de jaarkalender staat op 26 maart 
een inloopavond vermeld. Omdat het 
huidige project niet echt geschikt is 
voor een inloopavond komt deze da-
tum te vervallen. 
Later dit schooljaar is er wel een in-
loopmoment / open podium namelijk 
op donderdag 4 juni. Noteer de da-
tum alvast. Te zijner tijd ontvangt u 
meer informatie  

 
Paasviering/Paasbuffet 
Op donderdag 9 april vieren we met de 
kinderen het paasfeest op school. Ook 
dit jaar vragen wij weer uw hulp bij het 
maken van een gezellig en lekker 
paasbuffet. Het idee is om voor alle 
groepen een lekkere paasmaaltijd te 
maken met allerlei verschillende kleine 
hapjes. We willen u vragen om kleine 
hapjes te maken (of te kopen) voor 
ongeveer 10 kinderen. Ruim van te 
voren kunt u hiervoor op de lijst bij de 
groep van uw kind intekenen.  
Binnenkort ontvangt u een brief met 
meer informatie. 

 
 
Personeel 
Na haar zwangerschapsverlof en een 
spannende periode in verband met 
een operatie van haar zoontje Sil is juf 
Annemijn deze week weer begonnen 
in de Lieveheersbeestjesgroep. Dat 
betekent dat juf Jet begint in de Spin-
netjesgroep op maandag, dinsdag en 
woensdag naast juf Evelien. 
Juf Annuska is vanwege gezondheids-
problemen langere tijd afwezig ge-
weest. Ook zij gaat vanaf deze week 
weer aan het werk. 



  
In de middenbouw is juf Marina na een 
operatie aan haar voet tijdelijk uitge-
schakeld. Haar taken worden voorlopig 
waargenomen door meester Sander 
Fles. 
In groep 7 neemt juf Judi voorlopig op 
de dinsdag een extra dag op in ver-
band met ouderschapsverlof. Juf Carin 
vervangt haar op deze dinsdagen en is 
dus de gehele week aanwezig. 
In groep 8 is door de terugkeer van 
Linda Smeenk na haar zwanger-
schapsverlof de oude situatie hersteld. 
Juf Femke werkt op maandag en dins-
dag in groep 8a en juf Linda op 
woensdag, donderdag en vrijdag. 
Meester Sander bedanken we voor 
een langdurige invalbeurt. Hij is nog 
wel actief in groep 8b op de vrijdag. 
Al met al best wat wisselingen, maar 
we prijzen ons gelukkig met het feit dat 
het ons nog steeds lukt om alle groe-
pen te bemensen in deze tijd van leer-
krachten-schaarste. 

 
Open dag 11 maart 
Op woensdag 11 maart bieden wij 
nieuwe ouders de gelegenheid om een 
kijkje te komen nemen op IKC de 
Bosmark. U kunt die dag op ons IKC 
terecht voor informatie over de school, 
de opvang en de BSO en met vragen 
over het onderwijs met betrekking tot 
uw kind.  
U bent van harte welkom op woensdag 
11 maart van 9.00 – 14.00 uur en ’s 
avonds van 19.00 – 20.00 uur. 
Een tip aan jonge ouders die mogelijk 
belangstelling hebben stellen wij zeer 
op prijs. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Circus Tadaa! 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Binnenkort komt Circus Tadaa! bij ons 
op school. Circus Tadaa! verzorgt cir-
cusdagen voor scholen en workshops 
voor bedrijven. En op woensdag 20 
mei a.s. komen ze bij ons op IKC de 
Bosmark.  
Alle leerlingen zullen kennis maken 
met de spectaculaire wereld van het 
circus. Ze gaan onder andere ballo-
pen, koorddansen, jongleren, eenwiel-
fietsen, zwaaien aan de trapeze en 
bezig met acrobatiek.  
De dag zal worden afgesloten met een 
circusvoorstelling waar alle leerlingen 
verkleed en geschminkt in meespelen! 
Bij mooi weer kunnen we de voorstel-
ling buiten houden. Dan kunnen er per 
gezin twee personen komen kijken.  
Mocht het weer het niet toelaten om 
buiten op te treden dan zijn we ge-
noodzaakt om uit te wijken naar een 
andere locatie. Vanwege de ruimte die 
de attributen en alle klassen zelf al 
innemen is het dan vanwege gebrek 
aan ruimte en veiligheidsredenen niet 
mogelijk om te komen kijken. Wanneer 
u zich als begeleider heeft opgegeven 
bent u vanzelfsprekend bij het optre-
den van uw kind aanwezig.     
Om er een spetterende dag van te 
maken hebben we die dag heel veel 
hulp nodig. In totaal 80 begeleiders. 
Naast de leerkrachten zoeken we dus 
extra hulp van ouders of opa’s en 
oma’s. Nu vragen we wel vaker uw 
hulp, maar deze keer is toch net iets 
anders.  
Omdat alle jaargroepen door elkaar 
zitten willen we u er alvast op attent 
maken dat het vanwege de enorme 
logistieke planning helaas niet mogelijk 
is om elke ouder bij zijn/haar eigen 
kind in een groep in te delen. Wij vra-
gen hierbij om uw begrip.  
 

We hebben uit het gastenboek van 
Circus Tadaa! (www.tadaa.nl/scholen-
gastenboek) begrepen dat het ook 
voor de ouders een feest is om mee te 
mogen doen! 
Dat feest begint al op dinsdagavond 
19 mei van 20.00 tot 22.00 uur. U krijgt 
dan een uitgebreide (en naar het 
schijnt hilarische) uitleg over de cir-
cusdag wat betreft organisatie en cir-
custechnieken. Wanneer u zich op-
geeft als begeleider verwacht Circus 
Tadaa ook echt uw aanwezigheid op 
de dinsdagavond.  
Wees er dus snel bij en meld u aan! Bij 
het lokaal van uw zoon/dochter hangt 
een inschrijflijst.  
Komt dat zien! 
 
 

 
 

 

 
Afdeling Aalten/Dinxperlo 

 
Samen voor verkeersveiligheid; wie 
helpt mee? 
 
Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Aalten/Dinxperlo is onder het motto 
‘Veiligheid voor iedereen’ al vele  
jaren actief in de gemeente. Het 
jaarplan voor 2020 bevat, zoals ie-
der jaar, allerlei activiteiten om de 
verkeersveiligheid in de gemeente 
Aalten te verbeteren. Die activiteiten 
zijn voor alle verkeersdeelnemers 
en in het bijzonder voor kwetsbare 
groepen in het verkeer, zoals kin-
deren en ouderen. Steeds vaker 
ontbreekt het echter aan de hulp 
van vrijwilligers die deze activiteiten 
kunnen begeleiden. 
 
Voor senioren organiseert VVN specia-
le opfriscursussen, rijvaardigheidstrai-
ningen en scootmobieltrainingen. Op 
de basisscholen worden fietsen ge-
keurd en praktische verkeersexamens 
afgenomen en kinderen in het buiten-
gebied leren hoe om te gaan met grote 

http://www.tadaa.nl/scholen-gastenboek
http://www.tadaa.nl/scholen-gastenboek


  
landbouwvoertuigen op de weg. Al die 
activiteiten, en nog vele andere, kun-
nen alleen worden aangeboden dank-
zij de inzet van vrijwilligers. 
 
Meer vrijwilligers nodig 
Jan Hofman is voorzitter van het be-
stuur van VVN afdeling Aal-
ten/Dinxperlo. Jan: “voor onze activitei-
ten kunnen we gelukkig altijd een be-
roep doen op onze bestuursleden en 
andere enthousiaste vrijwilligers. Dat is 
alles bij elkaar wel een beperkt groepje 
mensen, terwijl de vraag om activitei-
ten eigenlijk steeds groter wordt. Na-
tuurlijk willen we geen ‘nee’ zeggen, 
maar dan hebben we wel meer men-
sen nodig die hun steentje willen bij-
dragen aan de verkeersveiligheid in 
onze gemeente. En dat hoeft echt 
geen wekelijkse of zelfs maandelijkse 
inzet te zijn. Ook iemand die bijvoor-
beeld een paar keer jaar wil helpen bij 
een fietskeuring, of die de organisatie 
van een van onze activiteiten op zich 
wil nemen, is meer dan welkom. Vele 
handen maken licht werk!”  
 
Oproep 
Wil jij iets betekenen voor een ander? 
Nieuwe mensen ontmoeten? En je 
talenten inzetten voor meer verkeers-
veiligheid? Bij Veilig Verkeer Neder-
land help je het verkeer voor jezelf en 
voor anderen een stukje veiliger te 
maken. Bestuur en vrijwilligers maken 
graag kennis! Dus neem contact op 
met secretaris@vvn-aalten-dinxperlo.nl 
 
VVN Aalten/Dinxperlo heeft ook een 
eigen Facebook-pagina: 
@VVNAaltenDinxperlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKC-raad 
Het huidige beleid en de nieuwe ontwikke-
lingen worden door de IKC-raad construc-
tief kritisch gevolgd. Het is belangrijk om te 
weten wat er leeft bij ouders/verzorgers. 
Opmerkingen en/of reacties kunt u monde-
ling kwijt bij  één van de leden van de IKC-
raad (zie website - over ons - ikc raad) 
maar liever ontvangen we uw feedback 
schriftelijk per e-mail: mr@bosmark.nl 
Vergaderingen van de IKC-raad zijn open-
baar en dus toegankelijk voor ou-
ders/verzorgers en personeel. Wilt u (deel 
van een) een vergadering bijwonen, meldt 
het even bij het secretariaat via mail:  
mr@bosmark.nl 
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