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Belangrijke data 
15 juni maandag 
Schriftelijk Verkeersexamen 
3 juli vrijdag 
Rapporten mee 
7 juli dinsdag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
9 juli donderdag 
Doorschuiven groepen 
16 juli donderdag 
Afscheid juf Marijke 
 
Begin juli verschijnt er nog een   
IKC-nieuwsbrief! 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 periode gestart op de Bosmark. 
Welkom en veel plezier toegewenst op 
onze school. 
 

 
Bram Hesselink 

Jea-Lynn Hoffmann 
Ties Striekwold 

Lisa Huinink 
Millie Weijers 

Evy Prinsen 
Liese Veerbeek 

Job Jansen 
Mariam Hamdi 

Mats Dieker 
Jamie Visser 

Milan Zweerink 
Vince Hubers 

Daan Hofs 
 

 
We hebben afscheid genomen van 
Aevy en Xavi Behnke. Wij wensen hen 
alle goeds toe in hun nieuwe omgeving 
en op de nieuwe school. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het nieuwe normaal 
Wat hebben we een vreemde periode 
achter de rug. En nog weten we niet 
hoe het in de nabije toekomst allemaal 
gaat lopen. Een onzekere tijd. Maar in 
de afgelopen periode hebben we als 
IKC-gemeenschap (ouders, leerkrach-
ten, pedagogisch medewerkers en 
leerlingen) getoond flexibel te zijn en 
hebben we geroeid met de riemen die 
we hadden. Naar ons idee is dat goed 
gegaan en heeft ieder kind zich in zijn 
eigen tempo verder ontwikkeld. Vanaf 
8 juni zijn we weer volledig aan het 
werk. Het gymonderwijs is ook weer 
gestart. Niet in de sporthal, maar bui-
ten op de velden van FC Dinxperlo. 
Onze hartelijk dank gaat naar deze 
vereniging uit voor de bereidwilligheid 
om de kunstgrasvelden ter beschikking 
te stellen. We volgen het normale gym-
rooster weer, dus wilt u uw kinderen op 
de gymdagen in ieder geval makkelijk 
zittende kleding en gepast schoeisel 
aandoen? Verder is ook het muziek-
onderwijs weer opgepakt. Voorlopig 
zullen er nog geen oudergesprekken in 
school plaatsvinden. In principe doen 
we dit zoveel mogelijk digitaal. Slechts 
bij hoge uitzondering, en met instem-
ming van alle partijen en inachtneming 
van de regels, kan een gesprek op 
school plaatsvinden. Kortom, lang-
zaam maar zeker richting het “nieuwe 
normaal”, waarbij we als volwassenen 
in school de anderhalve meter zeker in 
acht blijven nemen en vanzelfsprekend 
de hygiëne maatregelen zullen blijven 
toepassen. 
 
 
 
  
 
 

WELKOM TERUG! 



  

Personeel 
Al langere tijd was bekend dat juf Ma-
rijke aan het eind van het schooljaar 
afscheid gaat nemen van het onderwijs 
en we zijn blij om u te kunnen meede-
len dat in de vacature is voorzien in de 
persoon van juf Jet Huiskamp. Jet 
werkt op dit moment al op de Bosmark 
in de instroomgroep. Juf Evelien, nu 
ook werkzaam in de Spinnetjesgroep, 
zal volgend schooljaar weer voor Ac-
cent werkzaam op één van de Accent-
scholen. Op dit moment is nog ondui-
delijk waar dat zal zijn. 
Ook van een aantal van onze onder-
wijsassistenten gaan we afscheid ne-
men. Voor Babette Groothuis zit haar 
invalwerk er aan het eind van het 
schooljaar op en Ilona Massop, die al 
een aantal jaren bij ons op school 
werkzaam was, volgt haar ambitie en 
gaat volgend jaar als leerkrachtonder-
steuner aan het werk in Aalten op ’t 
Möllenveld (Haart) en de Emmaschool 
in Winterswijk. 
Ook van Yanna Derksen, pedagogisch 
medewerker, nemen we afscheid. Per 
1 juli gaat zij aan de slag bij een kin-
deropvangorganisatie in Doetinchem. 
Dit geeft haar de vastigheid waar ze 
naar op zoek was. 
Lenneke van Harten gaat begin juli 
met zwangerschapsverlof. De inval 
hiervoor wordt door Accent geregeld. 
We brengen u hierover zo spoedig 
mogelijk op de hoogte. 
  

Hoofdluiscontrole 
Op dit moment vinden er geen hoofd-
luiscontroles plaats op school. Daarom 
vragen wij u als ouders om met enige 
regelmaat uw kind(eren) te controle-
ren. Zeker nu de kinderen weer regu-
lier naar school gaan.  
Hebt u hoofdluis of neten geconsta-
teerd, behandel het dan op de gebrui-
kelijke wijze en breng de leerkracht 
van uw kind ook even op de hoogte.  
 
 
 
 
 

Groepsindeling 
Volgend jaar ziet de bezetting van de 
leerkrachten er als volgt uit: 
Rupsengroep: Lenie Dietz en Jeanet 
Wassink (wo.) 
Vuurvliegjes: Mirjam Lammers 
(ma,di,wo) en Danielle Geurink (do,vr) 
Krekels: Jeanet Wassink (ma, di) en 
Annuska Klein Nibbelink (wo, do, vr) 
Lieveheersbeestjes: Joyce Wynia 
(ma, di) en Annemijn van Loon (wo, 
do, vr) 
Groep 3a: Riet Duenk en Jet Huis-
kamp (wo) 
Groep 3b: Nicoline Tammes en Jet 
Huiskamp(ma) 
Groep 4a: Ria Wesselink en Jet Huis-
kamp (di) 
Groep 4b: Tjitske te Veldhuis 
Groep 5a: Nikky Kruisselbrink en Di-
anne Rutgers (vr) 
Groep 5b: Marina Aalderink en Len-
neke van Harten (di of vr)  
Groep 6a: Astrid Wensink en Lenneke 
van Harten (ma,di) 
Groep 6b: Dianne Huisman en Lenne-
ke van Harten (do) 
Groep 7a: Carin Stavast en Judi Wes-
terveld (di) 
Groep 7b: Marianne Nijenhuis en Judi 
Westerveld (ma) 
Groep 8a: Femke van den Bergh en 
Linda Smeenk (do, vr) 
Groep 8b: Margriet Fix en Linda 
Smeenk (wo) 
 
De verdeling van de leerlingen van de 
kleutergroepen en de beide groepen 3 
wordt a.s. vrijdag met de ouders van 
de verschillende groepen gedeeld. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid van groep 8 
Voor de leerlingen 
van groep 8 is het 
een vreemd laat-
ste schooljaar. Al 
die dingen die 

groep 8 zo vanzelfsprekend leken, zijn 
het niet. Het schoolkamp ging niet 
door, de afscheidsavond in een heel 
andere vorm dan gedacht. Vervelend 
voor de kinderen, maar we zullen er 
mee moeten dealen. 
Natuurlijk willen we het afscheid van 
groep 8 niet zo maar ongemerkt voor-
bij laten gaan. Door de leerkrachten 
van de groepen wordt u nog geïnfor-
meerd over alternatieve activiteiten ter 
vervanging van het schoolkamp. Dat 
belooft een leuk programma te wor-
den, dat kinderen zich nog lang zullen 
heugen. Anders dan anders….. Na-
tuurlijk heeft u als ouders al wel de 
kampbijdrage betaald. Een deel van de 
activiteiten die nog zal plaatsvinden, 
zullen uit deze kampbijdrage betaald 
worden. Maar dan blijft er natuurlijk 
nog wel wat over. In overleg met de 
oudervereniging zal dat deel terugge-
stort worden. Ook hierover ontvangt u 
nog bericht. En dan de afscheidsavond 
zelf. Ook anders dan anders….. Geen 
feestelijk samenzijn na afloop, 
maar……wel met de ouders erbij. We 
hebben kunnen organiseren dat de 
musical voor de ouders corona-proof 
wordt opgevoerd. Ook hierover ont-
vangt u nog informatie. 
Al met al is het anders, maar zeker niet 
minder leuk! 

 

 

  

 

 

 

 



  

IKC-raad 
Even voorstellen… 
Ik ben Nina Liebrand, Moeder van 
Yasmijn (3,5) die op dit moment 2,5 
dag naar de olifantengroep gaat bij de 
opvang. Op deze dagen ben ik als 
psychotherapeut werkzaam bij GGnet 
in Doetinchem en als docent bij de 
Radboud universiteit in Nijmegen.  
In september ben ik aangesloten bij de 
oudercommissie van de opvang, die 
deel uitmaakt van de IKC-raad. Ik vind 
het interessant om te weten hoe het 
achter de schermen werkt op een 
school en opvang. Daarnaast vind ik 
het ook leuk om mee te denken in 
eventuele verbeteringen. Een positief 
neveneffect is dat ik hierdoor wat meer 
betrokken raak bij de IKC, wat meer 
meeleef, iets meekrijg van wat er 
speelt en een idee heb waar het heen-
gaat in de toekomst.  
 
Afscheid en Welkom IKC raad leden 

Afscheid en Welkom… Ja ze horen bij 
elkaar. Wij gaan in de IKC raad af-
scheid nemen van Ria Wesseling en 
Joyce Cornelissen. Beide hebben ja-
ren lang hun inzet gegeven in de MR 
en het laatste jaar in de IKC raad. Daar 
zijn we hun uiterst dankbaar voor. 
Hoop dat we in de komende jaren nog 
gebruik mogen maken van jullie exper-
tise die jullie opgebouwd hebben in de 
afgelopen jaren. Nogmaals dank voor 
jullie inzet!  
Wij verwelkomen als lid voor de ouder-
geleding Jeroen Weijers en Joyce 
Wynia als lid voor de personeelsgele-
ding. In één van de volgende Nieuws-
brieven zullen zij zich verder voorstel-
len aan u. Maar bij deze dus van harte 
welkom en fijn dat jullie onze IKC raad 
weer compleet willen maken.  
Met vriendelijke groeten, 
Carin Stavast namens de IKC raad 
  
 
 
 
 
 
 

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 nog liever ontvangen we uw feed-
back 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 (een 
deel van) een vergadering bijwonen, meldt 
het even bij het secretariaat via mail:  
mr@bosmark.nl 
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