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Belangrijke data 
4 december vrijdag 
Sinterklaasviering 
18 december vrijdag 
Kerstviering in de groep 
21 dec t/m 1 jan 
Kerstvakantie 
4 januari maandag 
Vrije dag 
5 januari dinsdag 
Eerste schooldag 2021 
7 januari donderdag 
OV/MR vergadering 
20 januari woensdag 
Start Nationale Voorleesdagen 
5 februari vrijdag 
Rapporten mee 
Week 5 
Nieuwsbrief februari 
 
U ontvangt de nieuwsbrief van  
de Jeugdbibliotheek als bijlage  
bij deze IKC Nieuwsbrief. 

 
 
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. 
 

 
Ariana Degeling 

Kian Nijman 
Nola Stevens 
Liam Madern 
Siem Tadema 

 
 
 

‘Beslisboom’ nieuwste versie 
Om ouders van opvang en school te 
helpen beslissen of een kind wel of 
niet naar opvang/school mag bij klach-
ten van het kind en/of huisgenoten  
heeft het RIVM een zgn. beslisboom 
ontwikkeld. De nieuwste versie is van 
30 november en ontvangt u als bijlage 
bij deze nieuwsbrief.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Sinterklaas 
Ondanks alle Coronazorgen zijn we blij 
dat Sinterklaas dit jaar toch bij ons op 
school kan komen! 
Helaas betekent dit wel dat de ouders 
niet bij de aankomst aanwezig kunnen 
zijn. 
We vragen hiervoor jullie begrip. 
Het zou fijn zijn als alle kinderen om 
uiterlijk 8.30 uur in de groep zijn, zodat 
we samen kunnen starten. 
 

Personeel 
Omdat hij een studie gaat volgen ne-
men we afscheid van onderwijsonder-
steuner Dean Rots. Ook Mirella ten 
Dam, invaller in groep 5 en 6 neemt 
afscheid van de Bosmark. Wij bedan-
ken hen voor hun inzet. Lenneke van 
Harten keert na de kerstvakantie terug 
in groep 6a/6b. Voor groep 5b wordt u 
nog nadere geïnformeerd over de in-
vulling van de vrijdag.  
 

Spinnetjesgroep 
Ook dit schooljaar hebben wij vol-
doende instroomleerlingen om een 
nieuwe instroomgroep te kunnen star-
ten. De vierjarigen die vanaf januari tot 
de zomervakantie instromen op de 
Bosmark komen in de Spinnetjes-
groep. Zodra definitief bekend is wie 
de leerkracht van deze instroomgroep 
wordt zal dit aan de betreffende ouders 
bekend worden gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Hoofdluis 
Aan het begin van het schooljaar heb-
ben wij u gevraagd om thuis met enige 
regelmaat uw kind(eren) te controleren 
op hoofdluis/neten. Helaas kunnen de 
reguliere controles op school nog 
steeds niet doorgaan daarom vragen 
wij u vriendelijk de thuiscontroles nog 
even te vervolgen. Hebt u hoofd-
luis/neten aangetroffen, behandel het 
dan op de gebruikelijke wijze en breng 
de leerkracht van uw kind op de hoog-
te.  
 

Verkeersbrigade 
We zijn heel blij met onze verkeersbri-
gadiers. Zij helpen de kinderen bij het 
aan en uitgaan van de school om veilig 
over te steken. De laatste tijd krijgen 
wij echter signalen van onze verkeers-
ouders/leerlingen dat kinderen maar 
ook ouders de aanwijzingen van de 
verkeersbrigade negeren en op eigen 
houtje langs de wachtenden gaan 
oversteken. Dit willen we niet laten 
gebeuren. Daarom het dringende ver-
zoek om de aanwijzingen van de ver-
keerbrigadiers op te volgen en hierin 
het goede voorbeeld te geven. 

 
 
 
 
 

 

What’s Next? 
De leerlingen van groep 8 worden dit 
jaar middels een filmpje geïnformeerd 
over het Voortgezet Onderwijs. Ook de 
open dagen op de scholen voor Voort-
gezet Onderwijs worden vervangen 
door digitale informatie. De kinderen 
en ouders van groep 8 worden hier-
over door de leerkrachten nader op de 
hoogte gesteld. Wij wensen de kin-
deren van groep 8 en hun ouders suc-
ces toe bij het bepalen van hun leer-
richting en schoolkeuze in deze bij-
zondere tijd. 
 

 
 

Medische afspraken 
Wanneer u voor uw kind een afspraak 
moet maken, bijvoorbeeld bij een 
tandarts, orthodontist of voor een dys-
lexiebehandeling, plan deze dan het 
liefst buiten de schooltijden om. We 
begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is. 
In geval van een medische afspraak 
tijdens schooluren overlegt u dit altijd 
met de leerkracht van uw kind.  
Het verzuim voor een medische af-
spraak tijdens schooluren is alléén 
geoorloofd voor de tijd die er voor 
staat. Wij verwachten uw kind voor 
en/of na de behandeling gewoon op 
school.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IKC-raad 
Het huidige beleid en de nieuwe ontwikkelin-
gen worden door de IKC-raad constructief 
kritisch gevolgd. Het is belangrijk om te weten 
wat er leeft bij ouders/verzorgers. Opmerkin-
gen 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 ontvan-
gen we uw feedback schriftelijk per e-mail:    
mr@bosmark.nl 
Vergaderingen van de IKC-raad zijn openbaar 
en dus toegankelijk voor ouders/verzorgers en 
personeel. Wilt u (een deel van) een vergade-
ring bijwonen, meldt het even bij het secretari-
aat via mail:  mr@bosmark.nl 

 

 
 
 

Kerstvakantie 
Op 21 december begint de kerstvakan-
tie. Op de Bosmark is er op maandag 
4 januari een extra vrije dag voor de 
leerkrachten en leerlingen van de ba-
sisschool. Een dagje langer kerstva-
kantie dus. 

 
Wij wensen iedereen 

Fijne Feestdagen 
en een 

Gelukkig en Gezond 
2021 
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