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Belangrijke data
t/m 11 oktober
Kinderboekenweek ‘En toen?’
9 oktober vrijdag
Studiedag team, leerlingen vrij.
13 oktober dinsdag
Vergadering OV
12 t/m 16 oktober
Projectweek
19 t/m 23 oktober
Herfstvakantie
5 november
Fietsenkeuring

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 afgelopen weken gestart of starten binnenkort op de Bosmark. Welkom en veel
plezier toegewenst op onze school.
Vayenn Hunting
Jonneke Eringfeld
Lynn Kruse
Indy Roeterink

Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers van IKC de
Bosmark,
Zoals bekend, is onze directeur Jan
van der Horst m.i.v. 1 oktober j.l. niet
meer werkzaam op de Bosmark.
Hij heeft een directeursfunctie aanvaard op ’t Warmelinck en de Klimop.
Het bestuurskantoor van Accent heeft
mij daarom gevraagd om als interim
directeur van de Bosmark te fungeren
tot het moment dat er een nieuwe directeur benoemd is. Ik heb met veel
plezier aan dit verzoek gehoor gegeven, mede omdat ik nog steeds hele
goede herinneringen heb aan de
tijd dat ik als leerkracht en directeur in
Dinxperlo aan de Ds. Van Dijkschool
werkte. Dit was van 1990 tot 2012.

Na de zomervakantie ben ik eerst met
een inwerkperiode begonnen. Veel
overleg gehad met Jan van der Horst
en de overige teamleden op de Bosmark om zodoende de school goed te
leren kennen. Vanaf 1 oktober j.l.
draag ik de eindverantwoordelijkheid
voor het reilen en zeilen op de Bosmark.
Ik ben gedurende 3 dagen daar fysiek
aanwezig; in principe op de maandag,
de donderdag en de vrijdag.
Telefonisch ben ik bereikbaar via het
normale telefoonnummer van de Bosmark (0315-820213) of de mail:
info@bosmark.nl
In noodgevallen mag u gebruik maken
van mijn mobiele nummer:
06-26038986.
Een afspraak met mij maken is natuurlijk ook altijd mogelijk. Dit kan telefonisch, per mail:
gj.houwers@accentscholengroep.nl
of mij gewoon even aanschieten.
De contacten met de Dinxperlose ouders waren altijd bijzonder plezierig. Ik
heb er alle vertrouwen in dat dit ook
het geval zal zijn in de komende tijd.
Mijn waarnemende directeurswerkzaamheden duren tot het moment dat
bekend is wie de nieuwe directeur van
de Bosmark wordt en wanneer hij/zij
zal starten met zijn/haar werkzaamheden. De sollicitatieprocedure start deze
maand en is naar verwachting eind
oktober afgerond.
Ik verwacht een prettige samenwerking
met alle geledingen binnen de Bosmark. De eerste
indrukken en ervaringen zijn heel
positief. Weer terug
op de Bosmark
voelt als een warm
bad.
Hartelijke groeten,
Gerrit Jan Houwers

Coronabesmettingen

Beste ouders,
De coronabesmettingen lopen overal
in den lande op. Ook wij hier in Dinxperlo krijgen er nu mee te maken. Ondertussen zijn er al een drietal teamleden van de Bosmark getest. Gelukkig
alle drie negatief. Accent en de leiding
van alle Accentscholen nemen de
dreiging van een eventuele uitbraak
serieus, vandaar de sneltesten bij coronagerelateerde klachten bij teamleden.
Voor zover mij op dit moment bekend
is er één ouder van onze school positief op Corona getest. Deze ouder is
met haar gezin in quarantaine. In de
richtlijnen van het RIVM staat daarover
het volgende:
Als iemand in het huishouden van
de leerling getest is voor COVID-19
en een positieve uitslag heeft, moet
de leerling thuisblijven. In principe
gedurende 10 dagen.
Dus ook al hebben de kinderen geen
klachten, zoals snotneuzen, hoesten of
keelpijn dan blijven ze in geval van een
positieve uitslag van een gezinslid toch
thuis en ontvangen ze via de school
thuisonderwijs. De leerkrachten hebben hiervoor richtlijnen gekregen en
organiseren het thuisonderwijs op afstand. Vergelijkbaar met de lockdown
tijdens 1e Corona uitbraak.
Gerrit Jan Houwers

Hoofdluiscontrole
(zie bijlage)
Voorlopig zijn er nog geen hoofdluiscontroles op school en wordt u verzocht uw kind(eren) thuis met enige
regelmaat te controleren op hoofdluis
of neten. Bij deze nieuwsbrief ontvangt
u artikel van de GGD met informatie
over hoofdluis en behandeltips.

KBW

Het thema voor de kinderboekenweek
2020 is: ‘En toen?’ en gaat over geschiedenis. Boeken brengen geschiedenis tot leven zodat de wereld van
vroeger tastbaar wordt.
Inmiddels is de Kinderboekenweek op
school gestart en in alle groepen zal
hieraan aandacht worden besteed. Het
accent ligt op het lezen. In de groepen
5 t/m 8 wordt een voorleeswedstrijd
gehouden. Elke groep krijgt een boek
om heerlijk uit voor te lezen.

Projectweek
Anders dan op de jaarkalender staat
vermeld is de projectweek in de week
vóór de herfstvakantie. In deze week
gaan we aan de slag met onderzoekend leren en ontwerpend leren. Deze
onderwerpen zijn in een aantal studiedagen aan de orde geweest en in deze
projectweek gaan we er in de groepen
mee aan het werk.

Fietsenkeuring (zie bijlage)
Op 5 november worden de fietsen van
de leerlingen van groep 4 t/m 8 gekeurd door een keuringsteam van
VVN-afd Aalten. In verband met Corona is er een protocol opgesteld om
alles zo veilig mogelijk te doen verlopen. Dit protocol is op school bekend
en wij zullen ons daar uiteraard aan
houden. Voor u als ouder(s) / verzorger(s) is het van belang dat de fiets
van uw kind voldoet aan de eisen van
een verkeersveilige fiets. U kunt de
fiets van uw kind alvast zelf controleren aan de hand van de regels die u bij
deze nieuwsbrief als bijlage ontvangt.
Het zou fijn zijn als alle kinderen na
afloop van de controle trotse bezitter
zijn van het vignet ‘Mijn fiets is okee!’

Bericht GGD

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn sommige kleuters en
groep 6 leerlingen vorig schooljaar niet
uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek door de jeugdgezondheid van
GGD-NOG. Misschien geldt dat ook
voor uw kind.
Dit schooljaar willen we deze onderzoeken inhalen. De GGD weet om
welke kinderen het gaat. U hoeft niets
te doen. Als uw kind nog geen gezondheidsonderzoek heeft gehad dan
ontvangt u in de loop van het schooljaar vanzelf een uitnodiging voor dit
onderzoek.
Heeft u vragen over de gezondheid,
ontwikkeling of opvoeding van uw kind
die niet tot dan kunnen wachten?
Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan de school van
uw kind verbonden is of stuur een mail
naar jgz@ggdnog.nl o.v.v. uw contactgegevens en de naam van de school
van uw kind.
Als ouder kunt u zelf informatie over
gezond opgroeien en opvoeden opzoeken en ontvangen via de Groeigids-app. De groeigids-app is gratis te
downloaden voor Android en iOS. Of
kijk eens op www.groeigids.nl of
www.opvoeden.nl

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

Naschoolse activiteiten

We starten de naschoolse activiteiten
dit schooljaar op een andere manier
dan we gewend zijn. We gaan werken
met een nieuw systeem, genaamd het
BAD (Bredevoort, Aalten, Dinxperlo).
Een gezamenlijk online aanbod van
activiteiten waarvoor kinderen zich
digitaal
kunnen
inschrijven
(www.vitaalbad.nl). Alle kinderen ontvangen (gratis) de strippenkaart die we
al kennen. Met de strippenkaart kunnen ze deelnemen aan de activiteiten.
Graag de strippenkaart, voorzien van
gegevens, meenemen naar de activiteit waarvoor ze zich hebben ingeschreven. Inschrijven kan alleen via de
website. Neem gerust een kijkje op de
website, kijk onder de categorie basisschooljeugd en geef je op voor sportieve en creatieve activiteiten!

WIJ WENSEN
IEDEREEN EEN
HELE FIJNE

