
ALGEMEEN 
IKC de Bosmark 
Europastraat 10 
7091 XC Dinxperlo 
Tel. 0315-820213 
info@bosmark.nl 
www.bosmark.nl 
 

MANAGEMENT 
Jan van der Horst, directeur (t/m sept 2020) 
Vacant 
 

INTERN BEGELEIDERS + 
VERTROUWENSPERSONEN 
Monika Kersten 
Dike van den Berg 
 

UNITLEIDERS 
Dianne Rutgers 
Linda Smeenk 
Lenie Dietz 
 

ONDERWIJSASSISTENTEN 
Karin Keijzer  Ria Blom 
Maaike Gemmink  Marsha Overgoor 
Mirjam Wentink  Roos Marie Aalders 
Sanne Westerveld  Vacant 
Jenske Wildenbeest   
 

ADMINISTRATIE 
Rieki Hengeveld 
 

CONCIERGES 
Gerrie Romp 
Hendrie Woeltjes 
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Rupsen:  
Juf Lenie Dietz (ma-di-do-vr) 
Juf Jeanet Wassink (wo)  

Vuurvliegjes:  
Juf Mirjam Lammers (ma-di-wo) 
Juf Danielle Geurink (do-vr) 

Krekels:  
Juf Jeanet Wassink (ma-di) 
Juf Annuska Klein Nibbelink (wo-do-vr) 

Lieveheersbeestjes: 
Juf Joyce Wynia  (ma-di) 
Juf Annemijn van Loon (wo-do-vr) 

Groep 3a: 
Juf Riet Duenk (ma-di-do-vr) 
Juf Jet Huiskamp (wo)  

Groep 3b:  
Juf Jet Huiskamp (ma) 
Juf Nicoline Tammes (di t/m vr) 

Groep 4a: 
Juf Ria Wesselink (ma-wo-do-vr) 
Juf Jet Huiskamp (di) 

Groep 4b: 
Juf Tjitske te Veldhuis (ma t/m vr) 

Groep 5a:  
Juf Nikky Kruisselbrink (ma t/m do), 
Juf Dianne Rutgers (vr) 

Groep 5b:  
Juf Marina Breukelman (ma-di-wo-do) 
Juf Lenneke van Harten (vr) 

Groep 6a:  
Juf Astrid Wensink ((di)-wo-do-vr) 
Juf Lenneke van Harten (ma-(di)) 

Groep 6b:  
Juf Dianne Huisman (ma-di-wo-vr)  
Juf Lenneke van Harten (do) 

Groep 7a: 
Juf Carin Stavast (ma-wo-do- vr) 
Juf Judi Westerveld (di) 

Groep 7b:  
Juf Judi Westerveld (ma) 
Juf Marianne Nijenhuis (di t/m vr) 

Groep 8a: 
Juf Femke v.d. Berg (ma-di-wo) 
Juf Linda Smeenk (do-vr) 

Groep 8b: 
Juf Margriet Fix (ma-di-do-vr)   
Juf Linda Smeenk (wo) 

 
SCHOOLTIJDEN 
Op de Bosmark wordt gewerkt volgens het vijf-
gelijke-dagen-model. Dit betekent dat alle leerlingen 
van groep 1 t/m 8 van maandag t/m vrijdag van 
8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn. 
 

START VAN DE DAG 
Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen naar binnen. 
Om 8.25 uur gaat de eerste bel en nemen de even-
tuele meegekomen ouders afscheid.  
Ouders van 4-jarigen mogen de eerste weken mee 
naar binnen. In overleg met de leerkracht wordt dit 
langzaam afgebouwd.  
Hebt u een vraag aan de leerkracht, maak dan even 
een afspraak. 
 

ZIEKMELDING 
U kunt uw kind telefonisch of per mail ziekmelden 
voor 8.30 uur, of dit persoonlijk melden bij de 
groepsleerkracht van uw kind.  
 

VERLOF 
Als er bijzondere omstandigheden zijn waarom uw 
kind de lessen niet bij kan wonen, moet u hiervoor 
altijd een verzoek indienen bij de directie van de 
school. Deze beoordeelt of het een regulier of een 
buitengewoon verlof is en zal met de ouders de 
mogelijkheden bespreken. Het verlofformulier staat 
op de website van de school. 
 



VERKEERSOUDER 
De verkeersouder voor de Bosmark is:   

Ellen Sueters,  tel 0315-236158 
 
FIETSEN NAAR SCHOOL 
Om het aantal verkeersbewegingen bij de school 
zoveel mogelijk te beperken, gaan we ervan uit dat 
leerlingen die binnen een redelijke loopafstand van 
school wonen, niet met de fiets naar school komen. 
Voorlopig laten we het aan uw inzicht over of dit 
voor uw kind van toepassing is. 

 
PAUZEHAP 
De kinderen brengen voor de ochtendpauze een 
beker drinken en een stuk fruit of groente mee naar 
school. 

 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Één keer per jaar komt de schoolfo-
tograaf waarna u gelegenheid krijgt 
om de foto’s van uw schoolgaande 
kinderen te bestellen. 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
Bij zoekgeraakte spullen kunt u zich wenden tot de 
conciërges. Het is aan te bevelen de eigendommen 
van uw kind(eren) zoveel mogelijk te voorzien van 
een naam. 

 
 
 
 
 
 

VERJAARDAGEN 
Iedere jarige mag in de eigen groep de leerlingen en 
leerkracht trakteren op een kleine gezonde traktatie. 
(A.u.b. geen traktatie meegeven voor het team) 
Daarnaast mag hij/zij een cadeautje uitzoeken uit 
het verjaardagskastje. 
 

OUDERBIJDRAGE/ SCHOOLREIS / 
SCHOOLKAMP 
De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor jaarlijk-
se activiteiten als Sinterklaas, Kerstfeest, afscheid 
groep 8, kortom bijzondere activiteiten die de school 
niet zelf kan betalen. De ouderbijdrage voor het 
schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 20,- per 
leerling. 
Het schoolreisgeld is € 28,- per leerling per jaar.  
Het schoolreisgeld wordt tezamen met de vrijwillige 
ouderbijdrage jaarlijks in twee termijnen van € 24,- 
geïnd door de penningmeester van de oudervereni-
ging.  U hebt hiervoor de oudervereniging gemach-
tigd bij de aanmelding van uw kind.  
Het schoolkampgeld bedraagt € 75,- per leerling. Dit 
bedrag wordt in twee termijnen van € 50,- en € 25,-
geïnd wanneer uw kind in groep 7 zit. Informatie 
over de schoolreizen en/of schoolkamp ontvangt u 
te zijner tijd via de nieuwsbrief of een apart schrij-
ven.  
 
 
 
 
 
 
 
 

OUDERVERENIGING 
De volgende ouders hebben zitting in de oudervere-
niging van de Bosmark: Melanie Bongers (voorzit-
ter),  Geraldo Ruesink (penningmeester), Annema-
rie Bluemink, Rob Bussink, Miranda van Leeuwen, 
Daniëlle Jolink, Frank Hengeveld, Steffan Rexwinkel 
en Bertine Kleinhesselink. 

 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
De volgende leden zitten in de MR namens de ou-
ders: Rianne Groot Wassink, Sigmar Vosjan, Jeroen 
Weijers en Frederike Nederlof.  
Namens het personeel: Maaike Gemmink, Judi 
Westerveld, Carin Stavast en Joyce Wynia 

 
Voor contactadressen OV en MR zie www.bosmark.nl 
 
RESULTATEN 2019-2020 
In het afgelopen jaar zaten er 46 leerlingen in 
groep 8. Van deze leerlingen kregen 11 leerlingen 
het advies VMBO Kaderberoepsgericht, 19 leer-
lingen VMBO Gemengde/Theoretische leerweg en 
16 leerlingen HAVO/VWO.  
Door de coronacrisis is er in 2020 géén eindtoets 
afgenomen. 
Op 31 juli 2020 zijn de 46 leerlingen uitgeschreven 
naar de volgende VO-scholen: 
Almende Isala -  15 leerlingen 
Almende Bluemers – 3 leerlingen 

Schaersvoorde Aalten -  2 leerlingen 

Schaersvoorde Dinxperlo –  26 leerlingen 


