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Belangrijke data
Week 38 en 39
Startgesprekken
25 september vrijdag
Afscheid Jan van der Horst
29 september dinsdag
Studiedag team, leerlingen vrij
30 sept t/m 11 oktober
Kinderboekenweek
Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
Beslisboom 0 t/m 6 jaar
Beslisboom 7 t/m 12 jaar

Welkom op de Bosmark

De volgende leerlingen zijn in de afgelopen weken gestart of starten binnenkort op de Bosmark. Welkom en veel
plezier toegewenst op onze school.
Daniël Jetten
David Jetten
Noud Ruesink
Lize van Schijndel
Lars Veenstra
Borre van Amerongen
Nabil Bourabia
Yasmijn Liebrand
Rune Lammers
We hebben afscheid genomen van
Käthe Bongers en wensen haar veel
plezier op de nieuwe school.

Technieklessen
Nu er toch nog wat onrust is m.b.t. het
verloop van de Corona, het aantal
besmettingen, etc. hebben enkele
vrijwilligers aangegeven ongerust te
zijn en het niet prettig te vinden om te
starten met de technieklessen. Het
bestuur van STAD wil uiteraard gehoor
geven aan deze ongerustheid en de
technieklessen zullen in ieder geval
1 maand worden uitgesteld.
Schoolvoetbaltoernooi
De activiteitencommissie jeugd FC
Dinxperlo heeft besloten het schoolvoetbaltoernooi in september te laten
vervallen. Het toernooi wordt verschoven naar woensdag 7 april 2021.
Hoofdluiscontrole
Ook de gebruikelijke hoofdluiscontrole
na de zomervakantie gaat niet door.
We willen u als ouders vragen om uw
kind(eren) met enige regelmaat te
blijven controleren, zeker in de eerste
weken na de zomervakantie. Hebt u
hoofdluis/neten geconstateerd, behandel het dan op de gebruikelijke wijze
en breng de leerkracht van uw kind op
de hoogte.
St Maartensoptocht
De St. Maartensoptocht met de Ludgerusschule gaat dit jaar niet door. In de
jaarkalender stond dit evenement overigens bij een verkeerde datum.

Wat gaat WEL door, maar
dan anders:
De IKC Nieuwsbrief verschijnt maandelijks (ongeveer
10 keer per jaar) en wordt verzonden naar alle ouders van
de basisschool, de kinderopvang en de BSO.

Startbijeenkomsten
Helaas kunnen wij u in verband met
corona dit jaar niet uitnodigen in school
voor de startbijeenkomsten. Als alternatief zal in iedere groep een filmpje

worden gemaakt. Op deze wijze willen
wij u informeren over de werkwijze in
de verschillende groepen. De filmpjes
worden geplaatst in Google Classroom. Zodra het filmpje is te zien ontvangt u bericht van de leerkracht.
Kind-Ouder-Leerkracht gesprekken
Ook de Kind-Ouder-Leerkracht gesprekken moeten we deze keer digitaal
gaan doen. Dit gaat in principe via
Google Meet. De leerkracht van uw
kind zal u hiervoor een uitnodiging
sturen via Parro. In bepaalde situaties
kan een gesprek mogelijk toch op
school plaatsvinden, na triage.

Gezonde pauzehap!
Bij de meeste ouders is het inmiddels
bekend maar nieuwe ouders wijzen wij
nog even op de gewoonte om uw kind
voor de ochtendpauze een stuk fruit of
groente mee te geven. Graag zodanig
verwerkt, geschild of gepeld dat uw
kind het meteen kan opeten.

Verkeersbrigade
Helaas lopen de opleidingen tot verkeersbrigadier door de politie dramatisch achter ondanks aandringen van
onze kant. Daardoor zijn er op dit moment te weinig leerlingen die deze taak
mogen verrichten. Omdat ook de
groep verkeersbrigadiers vanuit de
ouders al een hele tijd niet kan worden
aangevuld met nieuwe mensen is het
niet meer vanzelfsprekend dat er tijdens het aan en uitgaan van de school
verkeersbrigadiers aanwezig zijn om te
helpen bij het oversteken. Wij vragen u
hiermee rekening te houden.

Ziekmeldingen
Wanneer uw kind ziek is ontvangen wij
hiervan graag vóór aanvang van de
school bericht. U kunt de leerkracht
hiervan op de hoogte stellen door bij
voorkeur een bericht te sturen via Parro. Het bericht komt dan direct bij de
juiste leerkracht terecht.

Mag uw kind naar school bij
een lichte verkoudheid?

We merken dat veel ouders en leerkrachten twijfels hebben bij het wel of
niet naar school laten gaan van hun
kind bij verkoudheid. De duidelijke
situaties zullen geen twijfel opleveren.
Als een kind koorts heeft blijft het thuis.
Lastiger is het bij die situaties van alleen een neusverkoudheid of een
kuchje.
Het RIVM, BOINK (belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang) en
AJN (Jeugdartsen Nederland) hebben
hiervoor gezamenlijk twee beslisbomen ontwikkeld. Eén boom voor de
leeftijd van 0-6 jaar en één boom voor
de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Beide
beslisbomen ontvangt u als bijlage bij
deze nieuwsbrief.
De enige vraag die mogelijk wat onduidelijkheid kan oproepen is de volgende: “Past het bij de gebruikelijke/bekende klachten, zoals hooikoorts
of astma?”. Als school staan we op het
standpunt dat een gebruikelijke klacht
ook een herkenbaar opgelopen verkoudheid kan zijn door bijvoorbeeld
slecht weer. Bij een combinatie van
neusverkoudheid en flink hoesten blijft
uw kind wel thuis en verhoging/koorts
is een letterlijke graadmeter. Als dat
aan de orde is, blijft uw kind ook thuis.
We hopen dat de bijgevoegde beslisbomen u (met deze extra informatie)
met de keuze kunnen helpen.
Wanneer een leerkracht op school
constateert dat uw kind toch ziekteverschijnselen vertoont die coronagerelateerd zouden kunnen zijn, zal de
leerkracht contact met u opnemen en u
verzoeken om uw kind van school op
te komen halen.

Afscheid nemen van uw kind
op het plein

De corona-periode heeft onder andere
tot een maatregel geleid, die voor ouders van kinderen in de kleutergroep
even wennen is. Als ouders kunt u
helaas niet meer mee naar binnen en
neemt u op het plein afscheid. Kinderen gaan dan zelfstandig naar binnen. Bij de meeste kinderen gaat dit
heel goed. Je ziet hoe zelfstandig kinderen kunnen zijn, ook al zijn ze nog
heel jong. Het is een groeispurt in hun
ontwikkeling. Voor een aantal kinderen is afscheid nemen nog wat
moeilijk. Dat is niet vreemd. De één
heeft nu eenmaal wat meer moeite met
loslaten dan de ander. Dat geldt voor
kinderen, maar soms ook voor de ouders….
Het helpt voor kinderen wel wanneer u
duidelijk bent in het moment van afscheid nemen. Wanneer de kinderen
naar binnen zijn, weten ze dat ze papa
of mama aan het eind van de schooldag weer zien. Eenmaal in de klas zijn
eventuele traantjes snel verdwenen en
is er van alles om mee bezig te zijn.
Natuurlijk wil ik niet al te betuttelend
over komen, maar meestal helpt het
dan niet wanneer kinderen het gezicht
van papa of mama aan de andere kant
van het glas weer zien verschijnen. We
kunnen ons voorstellen dat u de eerste
week even benieuwd was naar de
ruimte waar uw kind verblijft, maar we
verzoeken u nu toch vriendelijk om op
het plein afscheid te nemen van uw
kind en dan ook gelijk het plein te verlaten. Voor iedereen duidelijk, elke dag
hetzelfde en voor ons als school ook
corona-proof. Want afgelopen week
leken bepaalde delen van het plein
toch op een bioscoopzaal, waarbij de
anderhalve meter in het geding was.
We rekenen op uw medewerking.

Personeel

Het nieuwe schooljaar is gestart met
een aantal nieuwe gezichten bij de
ondersteuning.
Dieuwke van Duist komt ons drie dagen in de week in de reguliere formatie
versterken. Zij was vorig jaar al veel in
de middenbouw aanwezig als stagiaire, dus niet een geheel onbekend gezicht.
Daarnaast hebben we als school een
subsidie verstrekt gekregen, die het
mogelijk maakt om met behulp van
tijdelijke personele inzet achterstanden
die in de coronatijd zijn ontstaan weg
te werken. In kader van deze subsidie
werkt Mieke Kirkenir vier dagen in de
week op de Bosmark. Daarnaast werken Romy Fles en Ellen te Have voorlopig gezamenlijk vijf dagen op de
Bosmark. Romy en Ellen zijn beide
leerkracht en hun taak zal dan binnenkort ook door nieuwe ondersteuners
worden overgenomen.
Lenneke van Harten is tot in december
met zwangerschapsverlof en wordt
gedurende die periode vervangen door
Mirella ten Dam. Mirella deed dit ook
voor de zomervakantie al.

Cultuureducatie 2020/2021

Op dinsdag 6 oktober is voor de groepen 5 t/m 8 de voorstelling ZIEZUS in
het Kulturhus in Dinxperlo.
De eerste voorstelling is voor de groepen 5 en 6 en de tweede voor de
groepen 7 en 8.
In deze educatieve en humoristische
voorstelling "Hip Hop History" zoekt
Kim haar verdwenen juf Jetteke. Ze
vindt een groot en geheimzinnig boek
en ontdekt dat haar juf verliefd is geworden op een held uit de geschiedenis. Wie is deze held? Wanneer leefde
hij? Is juf Jetteke bij hem? Terwijl Kim
daarover piekert raakt zij het boek aan.
En voor zij het weet vliegt ze zelf terug
in de tijd.

Privacyvoorkeuren

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vragen wij uw toestemming voor
o.a. het plaatsen van foto’s en beeldmateriaal. U dient uw persoonlijke
privacy voorkeuren aan te geven in
Parro. Wij maken u erop attent dat
deze voorkeuren ieder schooljaar opnieuw moeten worden aangegeven.
Als deze niet worden ingevuld geldt dit
voor de school als een ‘nee’ en geeft u
dus aan dat u géén toestemming geeft.
U kunt uw voorkeuren ten allen tijde
aanpassen.
Invullen van uw privacy voorkeuren in
Parro gaat als volgt:
- Ga in Parro naar het vierde tabblad
‘Instellingen’
- Tik op Profiel en scroll naar het kopje
‘Mijn kinderen’
- Geef per kind aan wat de voorkeuren
zijn, via de stipjes achter het kind.
Wij vragen u vriendelijk om dit binnenkort te doen.

Afscheid van de Bosmark

Zoals u in eerdere mailberichten heeft
kunnen lezen start ik per 1 oktober met
een nieuwe baan. IKC de Bosmark ga
ik dan verlaten en naast De Höve zal ik
aan het werk gaan op de Klimop in
Lintelo en ’t Warmelinck in IJzerlo.
Hoewel ik veel zin heb in mijn nieuwe
baan, voelt het heel bijzonder om dit
geweldige IKC te verlaten.
Vanaf februari 2001 ben ik werkzaam
in Dinxperlo en vanaf het allereerste
begin tot de dag van vandaag heb ik
met veel plezier gewerkt op ’t Welink
en later De Bosmark. Bijna 20 jaar
onderwijs en opvang in Dinxperlo en
de ontwikkelingen zijn enorm geweest.
Bij alles wat er in deze jaren passeerde heb ik contact gehad met heel veel
kinderen en hun ouders. Elke keer
vond ik het weer een genoegen om ’s
morgens bij de deur kinderen en hun
ouders te begroeten. En ook altijd
weer heb ik het vertrouwen van ouders
gevoeld in ons mooie IKC en de wijze
waarop we kinderen op weg hielpen in
hun ontwikkeling.

Graag wil ik vanaf deze plek iedereen
al bedanken voor dat vertrouwen en
voor de fijne contacten. Samen (school
en ouders) maken we goed onderwijs.
Op 25 september vier ik mijn afscheid
op IKC de Bosmark. Een afscheid met
gemengde gevoelens. Zin in de nieuwe uitdaging, maar loslaten wat zo
vertrouwd is. Overdag zal het een afscheid van de kinderen zijn en hoewel
ik me realiseer dat het onmogelijk is
om van iedereen persoonlijk afscheid
te nemen, wil ik alle ouders toch in de
gelegenheid stellen dat we elkaar (coronaproof) gedag kunnen zeggen en
het glas kunnen heffen op de toekomst. Daarvoor bent u allemaal van
harte welkom op vrijdagmiddag 25
september van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Ik hoop dat dat bij goed weer buiten
op het schoolplein kan, maar lukt dat
niet, dan realiseren we binnen in ons
IKC een gelegenheid. Over de exacte
invulling van dit moment zult u nog
nader geïnformeerd worden door het
organiserende comité, maar ik wilde u
in ieder geval graag persoonlijk uitnodigen.
Jan van der Horst

IKC-raad
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
ouder die namens de BSO en/of dagopvang zitting wil nemen in de IKCraad. Hebt u belangstelling of wilt u
informatie, stuur dan een mail naar
mr@bosmark.nl of benader één van
de huidige OC-leden (zie informatie
achter in de jaarkalender).
IKC-raad
Het huidige beleid en de nieuwe ontwikkelingen
worden door de IKC-raad constructief kritisch gevolgd. 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 IKCraad (zie website - over ons - ikc raad) maar nog
liever ontvangen we uw feedback schriftelijk per email: mr@bosmark.nl
Vergaderingen van de IKC-raad zijn openbaar en
dus toegankelijk voor ouders/verzorgers en personeel. Wilt u (een deel van) een vergadering bijwonen, meldt het even bij het secretariaat via mail:
mr@bosmark.nl

