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Belangrijke data 
t/m 5 februari  
Thuisonderwijs 
8 februari  
Weer naar school 
11 februari 
Rapporten mee 
15 t/m 19 februari 
Voorjaarsvakantie 
1 maart 
Vergadering MR, OC en OV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
Bryant Finney (gr 5) 
Elijah Finney (gr 1) 

Morgan Finney (gr 1) 
Sophie Pothoff 
Aram Kasem 

Hannah te Beest 
Jacob Rutgers 
Luna Rutgers 

Djayen te Kamp 
Tess Luimes 

Vanity Klomp 
 
 

 

Studiedag 12 februari vervalt 
In verband met de heropening van de 
school per 8 februari is het voor de 
continuïteit logisch om de studiedag 
van 12 februari te laten vervallen. De 
leerlingen hebben die dag dus gewoon 
school! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Weer naar school! 
Zoals gisteravond in de persconferen-
tie is meegedeeld gaan de basisscho-
len en de opvang vanaf maandag 
8 februari weer open. (De BSO blijft 
nog gesloten.) Nadere informatie hier-
over volgt.  
Als team willen wij jullie als ouders en 
kinderen via deze nieuwsbrief compli-
menteren. Wat zijn jullie goed omge-
gaan met deze periode.  
Het was een lastige opgave voor ve-
len, maar ook nu  is het toch weer 
gelukt. Bedankt voor de samenwerking 
in het verlenen van het onderwijs aan 
jullie kinderen.  
In de media wordt veel gesproken over 
mogelijke achterstanden. Wij zien ech-
ter dat juist ook in deze periode kin-
deren zich ontwikkelen en nieuwe mo-
gelijkheden ontdekken om te leren. 
Denk hierbij aan onderzoekend leren, 
online-leren, digitaal verwerken, uitge-
stelde aandacht, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid om eigen leren te 
organiseren…. enzovoort. Laten we 
niet de focus hebben op achterstan-
den, maar op ontwikkeling! Wat een 
kansen om te leren! Wat een mooi 
voorbeeld van optimale samenwerking 
tussen ouders, kinderen en leerkrach-
ten.  Samen staan we sterk, het komt 
goed! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Rapporten en gesprekken 
De rapporten voor groep 3 t/m 8 gaan 
op 11 februari mee naar huis. Nadere 
informatie over de inhoud van de rap-
porten ontvangt u als bijlage bij het 
rapport. 
Aan het begin van het schooljaar hebt 
u samen met de leerkracht het ge-
spreksarrangement ingevuld. Indien u 
door de huidige situatie toch een ge-
sprek wenst of op verzoek van de leer-
kracht kunt u een online gesprek plan-
nen via Parro.  
 

Schoolfotograaf 
In de huidige situatie is het helaas niet 
mogelijk schoolfoto’s te laten maken 
door de schoolfotograaf. Als alternatief 
willen we wel groepsfoto’s maken. Dit 
hebben we intern geregeld. Vanaf 
maart zullen er op willekeurige mo-
menten groepen op de foto worden 
gezet. Deze foto’s worden te zijner tijd 
uitgedeeld en zullen tevens worden 
gebruikt  voor de nieuwe jaarkalender.  
Als u niet wilt dat uw kind op de 
groepsfoto komt te staan geef dit dan 
vóór 1 maart door via info@bosmark.nl  
 

Kleutermeubilair 
Nadat de groepen 3 t/m 8 vorig jaar 
nieuwe meubels hebben gekregen zijn 
nu de kleuters aan de beurt. Er is 
prachtig materiaal de school binnen-
gebracht. De stoelen en tafels kunnen 
niet wachten om in gebruik genomen 
te worden. 
 

 
 
 
 

 
 

Personeel 
Juf Nashira de Jong is de nieuwe leer-
kracht in de Spinnetjesgroep. Zij is 
werkzaam op maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag. Op de woensdag is 
juf Daniëlle Geurink in de Spinnetjes-
groep. 
In verband met ouderschapsverlof van 
juf Lenneke van Harten wordt zij op de 
vrijdag in groep 5b vervangen door  
meester Arjen Schaap. 
 

Procedure nieuwe directeur 
IKC de Bosmark 
Wellicht heeft u de vacature gezien in 
de krant voor een nieuwe directeur 
voor IKC de Bosmark. Middels deze 
nieuwsbrief willen u laten weten dat de 
procedure dus is hervat. 
 

Nieuwe voorzitter CvB 
In het najaar hebben wij gemeld dat 
mevrouw van Schilt als voorzitter van 
het College van Bestuur van Accent-
Scholengroep een andere baan aan-
vaard had. Inmiddels is haar opvolging 
bekend. De heer Ruud Kraaijvanger, 
nu nog directeur van IKC de Triangel 
in Aalten wordt per 1 maart de nieuwe 
voorzitter van CvB. We wensen hem 
succes met deze nieuwe uitdaging.  

 
Folder Proeftuin 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ont-
vangt u de folder ‘Proeftuin’ (voorheen 
‘Muziek maak je zelf’) van fanfareor-
kest Psalm 150. De lessen sluiten 
goed aan op de muzieklessen die Gido 
van Schijndel geeft op De Höve en de 
Bosmark. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IKC-raad 
Het huidige beleid en de nieuwe ontwikkelingen 
worden door de IKC-raad constructief kritisch ge-
volgd. 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 IKC-
raad (zie website - over ons - ikc raad) maar nog 
liever ontvangen we uw feedback schriftelijk per e-

mail:    mr@bosmark.nl 
Vergaderingen van de IKC-raad zijn openbaar en 
dus toegankelijk voor ouders/verzorgers en perso-
neel. Wilt u (een deel van) een vergadering bijwo-
nen, meldt het even bij het secretariaat via mail:  

mr@bosmark.nl 

Op dit moment  bestaat de IKC-raad 
uit de volgende leden: Frederike Ne-
derlof, Jeroen Wijers, Rianne Groot 
Wassink, Sigmar Vosjan, Carin Sta-
vast, Judi Westerveld, Maaike Gem-
ming,  Joyce Wynia, Mieke Kirkenir, 
Evelien te Grotenhuis en Nina Lie-
brand  
 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen 
een hele fijne 

Voorjaarsvakantie 
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