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Belangrijke data
Wk 37 en 38
Startgesprekken gr. 5 t/m 8
15 september
Folder ‘Voel je fijn op school’ in gr. 4
t/m 8
15 september
Schoolvoetbaltoernooi
Wk 38 en 39
Startgesprekken gr. 1 t/m 4
21 september
Vergadering GMR
28 september
Studiedag team, leerlingen vrij

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.
Max Bulsink
Bowen Kuiperij
Isa te Grotenhuis
Joëlle Pennings
Jurre Kaastra gr. 5
Lian Kamperschroer gr. 6
Guus Karssen gr. 6
Joep Karssen gr. 4
Boaz Remmelink gr. 4
Giselle Waldner gr. 6
Tygo Waldner gr. 5
We hebben afscheid genomen van
David Jetten, Jerremy Bruggeman,
Flint Kloppenburg, Mayla Kolenbrander, Lars Veenstra en Issa en Patricia
Mershak. We wensen hen alle goeds
en veel plezier op hun nieuwe school
en/of hun nieuwe omgeving.

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

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vragen wij uw toestemming voor
o.a. het plaatsen van foto’s en beeldmateriaal.
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 dient
uw persoonlijke privacy voorkeuren
aan te geven in Parro en kunt deze ten
allen tijde aanpassen.
Parro en de scholen doen er alles aan
om zorgvuldig en gepast om te gaan
met de privacy van kinderen. Omdat
het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden
wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier
gevonden om dit heel makkelijk, veilig
én met een vermindering van administratiedruk op te lossen. Alles staat in
1x op de juiste plek in het vertrouwde
ParnasSys.
Invullen van uw privacy voorkeuren in
Parro gaat als volgt:
- Ga naar de groep van uw kind.
- Tik op Privacy-voorkeuren.
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.

Jubileum
Juf Maaike Gemmink was
vorige week 25 jaar werkzaam in het onderwijs.
Van harte gefeliciteerd
Maaike en nog vele fijne
schooljaren toegewenst.

Aanpassingen in september

Jammer genoeg hebben we nog
steeds te maken met Corona en moeten bepaalde activiteiten, die op de
jaarkalender staan, worden afgezegd
of gewijzigd. Zo kan de voorstelling
van VVNF, die stond gepland op
9 september, niet doorgaan.
De startbijeenkomsten in de verschillende groepen gaan niet door. In
plaats daarvan ontvangen ouders de
groepsinformatie online.
Ook de Accentdag voor alle werknemers van Accent is afgezegd. Dit wordt
een gewone studiedag op de school.
Omdat 28 september al als vrije dag
op de kalender stond verandert er voor
de kinderen niks, de leerlingen zijn die
dag gewoon vrij.

Schoolvoetbaltoernooi

Wat fijn dat er dit jaar weer een
schoolvoetbaltoernooi kan worden
gehouden. Dit toernooi zal plaatsvinden op woensdag 15 september van
15.00 uur tot 19.30 uur op sportpark ’t
Welink. De kinderen uit de betreffende
groepen ontvangen hierover de benodigde informatie. De activiteitencommissie van FC Dinxperlo heet ook publiek van harte welkom, maar vraagt
wel nadrukkelijk om de 1 ½ meter regel in acht te nemen zodat de vereniging dit evenement verantwoord kan
organiseren.

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

Ziekte of absentie melden

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 aan.

Nieuwe verkeersouder
Met ingang van dit schooljaar is Miranda Geven de nieuwe verkeersouder
van de Bosmark. Zij is bereikbaar via
de mail:
miranda.geven@hotmail.com
We wensen Miranda veel succes met
deze nieuwe taak. Verder bedanken
we Ellen Sueters voor haar inzet in de
afgelopen jaren.

