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Belangrijke data 
7 juli dinsdag 
Studiedag, leerlingen vrij 
9 juli donderdag 
Doorschuiven groepen 
14 juli dinsdag 
Afscheid groep 8a 
15 juli woensdag 
Afscheid groep 8b 
16 juli donderdag 
Afscheid juf Marijke 
17 juli vrijdag 
Laatste schooldag/Slotviering 
20 juli t/m 28 augustus 
Zomervakantie 
31 augustus maandag 
Eerste schooldag 20-21 

 
 
 
 
 
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. 
 

 
Jakob Frentzel 
Dieke Harbers 

Vanessa Rutgers 
 

 
We nemen afscheid van:  
Nassim Bourabia, Marie Gross-Weege, 
Matthew Meeuwsen en Tygo Heide-
man en wensen hen alle goeds op de 
nieuwe school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Afscheid groep 8 
We nemen afscheid van de leerlingen 
van groep 8 en wensen……. 
 

Alicia, Cora, Danny, 
Daria, Demi, Diede, 
Dynand, Eline, Ella, 
Fedde, Felix, Fenne, 

Foppe, Gayesha, Imme, 
Jayden, Jesse, Lars, 
Lasse, Lieke, Lisa, 

Lissa, Lotteke, Luca, 
Lucas, Malika, 

Manasseh, Mare, Mert, 
Minke, Myrthe, Noor, 
Onno, Relinde, Renske, 

Sidney, Siem, Sil, 
Sven, Tano, Teuntje, 
Thomas,Tim, T-Jay, 

Tren en Vera….. 
 
..een hele fijne tijd in het Voortgezet 
onderwijs en alle goeds voor de toe-
komst! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

Personeel 
In de voorgaande nieuwsbrief konden 
we u al bericht doen van een aantal 
collega’s dat door verschillende om-
standigheden de Bosmark gaat verla-
ten. De opsomming was nog niet he-
lemaal compleet, want kort na ver-
schijning werd duidelijk dat ook Brenda 
Hartman-Wiggers ons gaat verlaten. Zij 
gaat als leerkrachtondersteuner aan 
het werk op SBO NieuwHessen in 
Aalten.  
Door het vertrek van Ilona en Brenda 
als ondersteuner is er natuurlijk vaca-
ture ruimte ontstaan. Ik ben blij om te 
mogen melden dat voor een deel deze 
vacature ruimte al is ingevuld. Jenske 
Wildenbeest, die dit schooljaar Brenda 
al in het zwangerschapsverlof vervan-
gen heeft, zal volgend schooljaar vijf 
dagen per week werkzaam zijn op ons 
IKC.  Het restant van de vacature ruim-
te zal hopelijk deze week nog ingevuld 
kunnen worden. 
Daarnaast is natuurlijk duidelijk gewor-
den dat ik zelf, Jan van der Horst, met 
ingang van 1 oktober de Bosmark ga 
verlaten. In een aparte mailing bent u 
hiervan op de hoogte gebracht.  
Direct na de zomervakantie zal een 
sollicitatieprocedure opgestart worden. 
Het streven is om uiterlijk per 1 januari 
een nieuwe directeur benoemd te heb-
ben, maar het liefst eerder natuurlijk. 
In de periode na 1 oktober zal er een 
oude bekende als interim-directeur 
gaan fungeren. Voor het afhandelen 
van een aantal formele zaken zal Ger-
rit Jan Houwers drie dagen in de week 
aanwezig zijn. De onderwijskundige lijn 
zal echter bewaakt gaan worden door 
het beleidsteam, dat bestaat uit onze 
twee intern begeleiders (Dike en Moni-
ka) en de unitleiders (Linda, Dianne, 
Lenie). Voor de opvang zal in die peri-
ode unit-coördinator Silja Vaags het 
eerste aanspreekpunt zijn. 
 
 
 
 
 
 

Rapporten 
We hebben een vreemd schooljaar 
achter de rug. Een tweede helft van 
het schooljaar, waarin thuisonderwijs 
gegeven werd en we eigenlijk pas in 
juni weer helemaal begonnen zijn als 
vanouds. Toetsen zijn niet of nauwe-
lijks afgenomen omdat de uitslagen 
een verkeerd beeld zouden kunnen 
geven. Er is door leerkrachten met 
name geïnvesteerd in het sociaal emo-
tioneel klimaat in de groep en verder is 
per leerling gekeken wat de nieuwe 
beginsituatie is. Al met al heeft de pe-
riode veel opgeleverd, maar in sommi-
ge opzichten ook te weinig inzicht ge-
geven om zomaar weer een zelfde 
wijze van rapportage te hanteren. Dat 
heeft er toe geleid dat de rapporten dit 
jaar in een aangepaste vorm verschij-
nen. U heeft dit wellicht al gezien of u 
ziet dat zeer binnenkort. Een rapport 
dat terugblikt op dit bijzondere half jaar 
en daar dan per leerling nog een per-
soonlijk woord aan toegevoegd door 
de leerkrachten. Volgend schooljaar 
komen we dan weer terug in ons nor-
male ritme en zal het rapport er weer 
als vanouds uitzien. 
 

Telefoon en email!! 
Af en toe is het nodig om ouders te 
bellen voor informatie of in geval van 
nood. Daarom is het belangrijk dat de 
gegevens in het leerlingensysteem up-
to-date zijn. Bij de aanmelding van uw 
kind geeft u een aantal telefoonnum-
mers door aan school. Deze gegevens 
kunnen in de loop van de tijd wijzigen. 
Zo kan het zijn dat uw vaste nummer is 
vervallen, een mobiel nummer is ge-
wijzigd of het noodnummer dat u des-
tijds hebt doorgegeven, bijvoorbeeld 
van de oppas, is niet meer van toe-
passing. Wilt u wijzigingen a.u.b. door-
geven op school? Dit geldt uiteraard 
ook voor de emailadressen. Bij voor-
baat dank. 
 
 

 
 

Nieuwe leden MR stellen 
zich voor  
Jeroen Weijers 

Mijn naam is Jeroen Weijers. Ik ben 
getrouwd met Regina en we wonen 
met onze drie kinderen Stella, Oliver 
en Millie in de Hovenstraat. De mede-
zeggenschapsraad is een groep leer-
krachten en ouders die zich bezig-
houdt met tal van onderwerpen die 
spelen rondom de Bosmark. Ik kijk 
ernaar uit om hier vanaf volgend 
schooljaar ook mijn steentje aan bij te 
dragen. Verder ben ik meestal op 
maandag (kleutersport) en donderdag 
(35+) bij de voetbalclub te vinden. 

 
 
Joyce Wynia 
Veel van jullie zullen mij al kennen, 
maar graag stel ik mij als nieuw MR-lid 
nog even aan jullie voor: 
Mijn naam is Joyce Wynia. Ik ben ge-
trouwd met Menno en moeder van Jet, 
Emma en Jaap. 
Op maandag en dinsdag ben ik op De 
Bosmark werkzaam als leerkracht van 
de Lieveheersbeestjesgroep. 
Daarnaast werk ik op donderdag op 
Schaersvoorde, waar ik leerlingen van 
alle leerjaren met dyslexie / leespro-
blemen begeleid. 
Omdat ik niet alle dagen op De Bos-
mark aanwezig ben, maar wel geïnte-



  
resseerd ben in wat er speelt en ik 
graag meedenk, ben ik in de MR ge-
gaan. 
Na het volmaken van twee termijnen 
als secretaris van de 
oudergeleding van de 
MR op de school van 
mijn kinderen, ga ik 
nu op De Bosmark 
een nieuwe uitdaging 
aan! 
 
 
 
 
IKC-raad 
Het huidige beleid en de nieuwe ontwikkelingen 
worden door de IKC-raad constructief kritisch ge-
volgd. Het is belangrijk om te weten wat er leeft bij 
ouders/verzorgers. Opmerkingen en/of reacties kunt 
u mondeling kwijt bij  één van de leden van de IKC-
raad (zie website - over ons - ikc raad) maar nog 
liever ontvangen we uw feedback schriftelijk per e-

mail:    mr@bosmark.nl 
Vergaderingen van de IKC-raad zijn openbaar en 
dus toegankelijk voor ouders/verzorgers en perso-
neel. Wilt u (een deel van) een vergadering bijwo-
nen, meldt het even bij het secretariaat via mail:  

mr@bosmark.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen 
een hele fijne 

Zomervakantie! 
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