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Fietsenkeuring
Op donderdag 5 november worden de
fietsen van de kinderen van groep 4
t/m 8 gekeurd. Wilt u er voor zorgen
dat uw kind die dag met de fiets naar
school komt?
Informatie over een verkeersveilige
fiets hebt u ontvangen bij de nieuwsbrief van oktober.
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Belangrijke data
5 november donderdag
Fietsenkeuring gr 4 t/m 8
25 november woensdag
Studiedag team, leerlingen vrij.
Wk 49
IKC nieuwsbrief december
4 december vrijdag
Sinterklaasviering

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.
Adelynn Madern
Liz Scheringa
Suus Ruesink
Charlotte Koch
We hebben afscheid genomen van
Mano en Vito Schuurman en wensen
hen alle goeds op de nieuwe school en
in de nieuwe omgeving.

Ledenvergadering gaat niet
door
De voorzitter van de Oudervereniging
van de Bosmark laat u langs deze weg
weten dat de ledenvergadering dit jaar
niet doorgaat. Zij vraagt daarvoor uw
begrip.

De IKC Nieuwsbrief verschijnt maandelijks (ongeveer
10 keer per jaar) en wordt verzonden naar alle ouders van
de basisschool, de kinderopvang en de BSO.

Studiedag en opvang
Op woensdag 25 november is er een
studiedag voor het team van de basisschool en zijn de leerlingen vrij. Wilt u
voor die dag a.u.b. vroegtijdig opvang
regelen voor uw kind(eren)? Bij eerdere studiedagen is het voorgekomen dat
ouders op de ochtend van de bewuste
dag nog aanklopten bij de BSO.
Een verdere mededeling van de BSO
betreft het gebruik van het schoolplein
na schooltijd. Buiten de schooltijden
om is het schoolplein géén speellocatie. Alleen de BSO maakt dan gebruik
van het plein. Dit geldt niet voor het
voetbalveld. Het voetbalveld is opengesteld voor iedereen.

Sinterklaas

Sinterklaas bezoekt ook in dit vreemde
jaar onze school. Alleen zal een en
ander wel in aangepaste vorm plaatsvinden. Sinterklaas komt op vrijdag 4
december in de kleutergroepen en in
groep 3 en 4. Verder is er dit jaar geen
spectaculaire ontvangst op het plein in
het bijzijn van de ouders. Hoe jammer
het ook is, wij moeten u verzoeken ook
die dag na het brengen van uw kind,
direct weer te vertrekken.

Kerstviering

Ook kerst vieren we dit jaar in aangepast vorm. De kerstvieringen worden
gehouden in de eigen groep en ook
hierbij kunnen ouders niet aanwezig
zijn. De vieringen zullen plaatsvinden
op vrijdag 18 december en niet op 17
december zoals op de kalender staat
vermeld.

Week van de pleegzorg

Van woensdag 28 oktober t/m 4 november wordt voor de zesde keer de
Week van de Pleegzorg georganiseerd. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht vestigen op
pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Ook als school willen we ons
graag net als vorig jaar met alle scholen in onze gemeente, inzetten voor
pleegzorg. In de Week van de Pleegzorg hangt er een spandoek aan ons
schoolhek en hieronder leest u meer
over pleegzorg en vindt u de contactgegevens.

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

