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Belangrijke data 
6 oktober 
Start Kinderboeken week 
8 oktober 
Studiedag team, leerlingen vrij 
12 oktober 
Vergadering OV 
13 oktober 
Global land project gr. 8 
13 en 14 oktober 
Gevonden voorwerpen 
14 oktober 
Inloopmiddag*) kinderboekenweek 
18 t/m 22 oktober 
Herfstvakantie 
3 november  
Inloopmiddag 
4 november 
Fietsenkeuring gr. 4 t/m 8 
  
*) NB In tegenstelling tot de vermelding op de 
jaarkalender is er geen inloopavond maar een 
inloopmiddag (zie artikel Kinderboekenweek) 

 
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. 
 

 
Zavi Grevers 

Ahmad Alshreeda gr. 2 
Abd Aljawad Alshreeda gr. 2 

Thy Richardson gr. 3 
Ilona Schram gr. 2 

 
 

 
We hebben afscheid genomen van 
Nynke van Hees en wensen haar alle 
goeds op de nieuwe school en in de 
nieuwe omgeving. 
 

Bijlagen 
Wij attenderen u op een tweetal bijla-
gen welke aan deze nieuwsbrief zijn 
toegevoegd. In de bijlage van Figulus 
leest u over de naschoolse activiteiten 
(in de groepen 3 t/m 8 zijn de strippen-
kaarten inmiddels uitgedeeld) en ver-
der is er een bericht van de gemeente 
Aalten over de verkeerssituatie i.v.m. 
werkzaamheden aan de Beggelderdijk. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kinderboekenweek 

Het thema voor de Kinderboekenweek 
van 2021 is: “ Worden wat je wil” en 
gaat over beroepen. Woensdag 6 ok-
tober zal de Kinderboekenweek op een 
ludieke manier geopend worden bin-
nen de school. Foto’s zullen gemaakt 
worden en met u worden gedeeld.  
Als afsluiting van de Kinderboeken-
week organiseren wij een boeken-
markt. Op donderdagmiddag*) 
14 oktober mogen alle kinderen een 
aantal boeken meenemen om te ver-
kopen.  
Zij zoeken een plekje buiten de school 
op het schoolplein van de mid-
den/bovenbouw, om de boeken op een 
(van thuis meegenomen) (thee)doek te 
leggen en te verkopen. Het kunnen 
leesboeken, prentenboeken of infor-
matieve boeken zijn. Maximaal zoveel 
boeken als er op het kleedjes passen. 
Bij slecht weer zal de boekenmarkt 
uitgesteld worden naar een later mo-
ment.  
Van 14:00 tot 14:20 uur mogen de 
kinderen van de krekels en de rupsen 
en alle kinderen uit de        a-groepen 
boeken verkopen. De kinderen uit de 
lieveheersbeestjes en de vuurvliegjes 
en de b-groepen kunnen dan (samen 
met hun ouders, grootouders of oppa-
souders) de boeken kopen. Daarna 
draaien we het om. De kinderen uit de 
lieveheersbeestjes en vuurvliegjes en 
de b-groepen mogen verkopen tot 
14:45 uur. Om 14:45 uur sluiten we de 
boekenmarkt.  
De boeken kosten 0,50 euro per boek.  
Alle boeken die overblijven en die u 
niet meer mee naar huis wilt nemen, 
mag u op school laten. Over de be-
stemming voor deze boeken vertellen 
we u graag meer in de volgende 
nieuwsbrief.  
 



  

Start van de dag 

Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen 
naar binnen en nemen de eventuele 
meegekomen ouders afscheid op het 
plein.   
Om 8.25 uur gaat de eerste bel.   
Ouders van 4-jarigen mogen de eerste 
weken mee naar binnen. In overleg 
met de leerkracht wordt dit langzaam 
afgebouwd.  
Hebt u een vraag aan de leerkracht, 
maak dan even een afspraak of stuur 
een bericht via Parro. 
 

De gouden weken  
Zoals u de afgelopen weken vast 
op Parro hebt gezien door foto’s en 
berichtjes is er de eerste 4 schoolwe-
ken veel aandacht besteed aan sa-
menwerken en groepsvorming. In deze 
4 weken hebben we ook onze school-
regels centraal gesteld; steeds 1 per 
week. In de klassen werd goed mee-
gedacht over hoe we deze regels 
zichtbaar maken in ons handelen: 
“Hoe zit dat eruit? Aardig zijn. Of zuinig 
op de omgeving? Wat doe je dan?” In 
week drie 3, toen we weer een beetje 
aan elkaar gewend waren, bespraken 
we de regel: “Samen zorgen we ervoor 
dat iedereen op school zich veilig en 
vertrouwd voelt.” Dat is natuurlijk een 
opdracht die we het hele jaar voelen 
en waar we samen aan willen werken. 
Daarom brengen we de komende 
week ook onze flyer “Voel je fijn op 
school” weer onder aandacht in de 
groepen 4 tot en 8. U vindt deze flyer 
ook op de website. We hopen zo een 
start gemaakt te hebben met een fijn 
en goed schoolklimaat waarin we al-
lemaal lekker kunnen spelen en wer-
ken. Om hier verder vorm aan te ge-
ven werken we het hele jaar in alle 
groepen met Kwink-lessen; Kwink is 
onze methode voor de Sociaal-
Emotionele Ontwikkeling (SEO). Op de 
site van Kwink vindt u speciaal infor-
matie voor ouders: 
https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-
kwink/voor-ouders/   

 

Gevonden voorwerpen 
In de afgelopen periode hebben we 
weer veel gevonden voorwerpen ver-
zameld. Op woensdag 13 en donder-
dag 14 oktober stallen wij alle gevon-
den kledingstukken, tassen etc uit in 
de hal. Bent u iets kwijt, dan kunt u die 
dagen bijv. tijdens de inloop van de 
Kinderboekenweek even kijken of het 
er bij ligt. Alles wat daarna nog over is 
gaat naar de kledingcontainer. Vanuit 
hygiënisch oogpunt worden bekers en 
broodtrommeltjes die achterblijven en 
niet worden opgehaald na een zekere 
tijd weggegooid. Het spreekt voor zich 
dat voorwerpen en kleding waar een 
naam op of in staat gemakkelijker bij 
de rechtmatige eigenaar terug te bren-
gen is. 
 

Uit het atelier…  
In de maand septem-
ber stond Paul Klee 
in the picture. 
Hij leefde van 1879 tot 
1940.  Hij werd o.a. geïnspireerd 
door kindertekeningen. De kinderen 
mochten een dierfiguur maken uit één 
lijn. Groep 4 en 5 deden dit door een 
lint te gebruiken en op die manier een 
dierfiguur te leggen en de groepen 6,7 
en 8 vormden een figuur met ijzer-
draad. Vervolgens was het de bedoe-
ling een ontwerp te maken; hoe komt 
mijn toekomstige kunstwerk eruit te 
zien? Welke materialen heb ik hiervoor 
nodig? Hoe ga ik dit aanpakken?   
Oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en 
tot slot evalueren zijn de kernwoorden. 
Het grootste doel is vooral om de kin-
deren meer zelfvertrouwen te geven.   
In het atelier is alles wat je maakt 
goed, het laat een stukje van jezelf 
zien. De kinderen vonden één spreuk 
super; Kunst is pas mooi als het een 
beetje lelijk is!  
 
 
 
 
 
 

Fietsenkeuring 
Op donderdag 4 november worden de 
fietsen van de leerlingen van groep 4 
t/m 8 gekeurd. Aan de hand van on-
derstaand lijstje kunt u alvast controle-
ren of de fiets van uw kind aan de ei-
sen voldoet. 
 
AAN DEZE PUNTEN MOET EEN 
FIETS TEN MINSTE VOLDOEN. 
1. Het stuur zit goed vast. 
2. De bel is goed te horen. 
3. De handvatten zitten goed vast aan 
het stuur en zitten vast. 
4. De rem werkt goed. Uitsluitend 
handremmen? Dan moeten beide 
remmen goed werken. 
5. Indien van toepassing: de remblok-
jes zijn niet versleten. 
6. De achterband is heel en heeft vol-
doende profiel. 
7. De voorband is heel en heeft vol-
doende profiel. 
8. De spaken in beide wielen zitten 
goed vast. 
9. De trappers zijn voldoende stroef en 
voorzien van gele reflectoren. 
10. Het zadel zit goed vast. 
11. Je kunt met beide voeten(tenen) 
net de grond raken als je op het zadel 
zit. 
12. De ketting is goed afgesteld: niet te 
slap, niet te strak. 
13. Er zit een rode reflector aan de 
achterkant van de fiets of geïntegreerd 
in het achterlicht. 
14. De banden zijn voorzien van cir-
kelvormige reflectie, of er zitten in elk 
wiel twee witte of gele reflectoren. 
BIJ DE FIETSKEURING IN HET NA-
JAAR KOMEN ER VOLGENDE AAN-
VULLINGEN BIJ. 
15. De koplamp werkt goed, straalt 
naar voren en geeft wit of geel licht. 
16. Het achterlicht werkt goed, straalt 
naar achteren en geeft rood licht. 
17. Indien van toepassing: de dynamo 
werkt goed, ook bij nat weer. 
Voldoet de fiets aan de punten 1 t/m 
17 dan voldoet de fiets aan alle punten 
ook bij donker weer en krijgt de fiets de 
ÓK-sticker van Veilig Verkeer Neder-
land. 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/
https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/


  

Kloppen uw gegevens nog? 
Bij de aanmelding van uw kind geeft u 
een aantal telefoonnummers door aan 
school zodat wij, voor overleg of in 
geval van nood, contact met u op kun-
nen nemen. Deze gegevens kunnen in 
de loop van de tijd wijzigen. Zo kan het 
zijn dat uw vaste nummer is vervallen, 
een emailadres of mobiel nummer is 
gewijzigd of het doorgegeven nood-
nummer van bijv. de oppas is niet 
meer van toepassing. Indien er voor 
uw gezin recentelijk wijzigingen heb-
ben plaatsgevonden in bovengenoem-
de gegevens, wilt u dat dan doorgeven 
aan school? Bij voorbaat dank. 
 

Maand van de Opvoeding 
Samen met de gemeente organiseert 
het Preventie Platform Jeugd in okto-
ber allerlei activiteiten rond opvoeden 
en opgroeien. We hebben inspirerende 
sprekers, je ontmoet andere ouders en 
er is alle ruimte voor het stellen van 
jouw vragen. Deelname is gratis! Het 
uitgebreide programma is te vinden op 
www.preventieplatformjeugd.nl. 
We geven je alvast de volgende agen-
datips 
Pittige peuters/kleuters: hoe doe jij 
dat? Dialoogtafel op 5 oktober 
Tijdens deze dialoogtafel delen we 
ervaringen met elkaar en zul je merken 
dat je niet alleen bent met vragen over 
de opvoeding en pittige kinderen. 
Naast het delen van ervaringen krijg je, 
als je hiervoor open staat, tips van 
andere ouders en pedagoog Iris Wij-
nands. 
Hoe maak je je kind weerbaar? 
Webinar op 12 oktober 
Nee kunnen en durven zeggen: hoe 
gaat je kind om met situaties als pes-
ten of vervelend gedrag? En hoe kun 
je als ouder je kind stimuleren om 
weerbaarder te zijn? Daarover gaat de 
webinar van Adriaan Veldboom, judo-
leraar en weerbaarheidstrainer. In 
deze interactieve bijeenkomst geeft hij 
ouders tips om kinderen hierin te laten 
groeien. Zodat ze sterker staan en 
weten: NEE is ook goed! 
 

Workshop TikTok voor kinderen (8-
13 jaar) op 21 oktober 
Het plezier staat tijdens de workshop 
TikTok centraal. Kinderen leren over 
de app, het filmen, presentatie en hoe 
je een leuke film maakt. De workshop 
wordt begeleid door een heuse influ-
encer en door mediacoach Klaas 
Mous. Zij gaan ook met de kinderen in 
gesprek over wat je liever niet online 
doet. 
 
 
 
 
 
 
Kies uit het uitgebreide programma, 
kijk en doe mee! 
Via www.preventieplatformjeugd.nl is 
het uitgebreide programma van de 
Maand van de Opvoeding te vinden, 
dat we bovendien nog verder aanvul-
len! Via deze website kun je je aan-
melden voor de verschillende online 
activiteiten. Volg het Preventie Plat-
form Jeugd ook op Facebook: preven-
tieplatformjeugd 
Over het Preventie Platform Jeugd 
Het Preventie Platform Jeugd is een 
samenwerking van verschillende (zorg) 
organisaties en de gemeenten Aalten, 
Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. 
Naast de Maand van de Opvoeding 
organiseert het Preventie Platform 
Jeugd het hele jaar door allerlei (gratis) 
trainingen en workshops rond opvoe-
den en opgroeien. Kijk op de website 
voor het actuele aanbod! 

  

 
Wij wensen iedereen 

een hele fijne 
Herfstvakantie 

 
 
 
 
 
 

Ruildagen Opvang/BSO 
Doordat de groepen in de opvang en 
de BSO steeds voller raken, is het niet 
altijd mogelijk een ruildag goed te keu-
ren. Ruilen kan in de periode drie 
maanden vooraf en drie maanden na 
de afwezige datum. Bijvoorbeeld: Als 
uw kind op 15 november niet komt, 
heeft u tussen 15 augustus en 15 fe-
bruari de mogelijkheid deze in te ha-
len. Na deze periode komt de ruilmo-
gelijkheid te vervallen. De aanvragen 
voor ruildagen worden ongeveer 2 
weken van tevoren nagekeken (dit kan 
iets afwijken).  
Ruilen is altijd afhankelijk van de 
groepsgrootte en het kind / beroeps-
krachtratio. Ruilen is een extra service 
en geen recht.   
Als u meerdere kinderen heeft die naar 
de opvang/BSO gaan en u wilt graag 
dat de opvang/BSO voor alle kinderen 
beoordeeld wordt, dan kunt u een op-
merking bij de aanvraag zetten.  
 
Incidentele opvang  
Als u een flexibel contract hebt, dient u 
voor de 1e van de maand de aanvra-
gen voor de maand erop in ouderpor-
taal aan te vragen. Vraagt u dit niet op 
tijd aan, bestaat helaas de kans dat u 
geen gebruik kunt maken van de op-
vang.   
 
Denkt u als ouder ook aan het tijdig 
aanvragen van BSO tijdens studieda-
gen en vakanties. Vakanties kunt u 
aanvragen door uw kind in het ouder-
portaal aan of af te melden (afhankelijk 
van welk contract u hebt). Wilt u dit 
ook het liefst voor de 1e van de maand 
voor de maand erop doorgeven? Bijv. 
dat u opvang voor de kerstvakantie 
aanvraagt voor 1 november? 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.preventieplatformjeugd.nl/
http://www.preventieplatformjeugd.nl/


  

IKC Raad 
Onze nieuwe IKC leden die dit cursus-
jaar zijn begonnen willen zich via on-
derstaand stukje aan u voorstellen.   
  
Hoi, ik ben Carla Seesink-van den 
Boogaart. Werkzaam als quality-
manager en ben moeder van drie jon-
ge kinderen. Onze oudste zit nu in 
groep 3b en de andere 2 gaan naar de 
crèche.  
  
Ik ben Asmahan Hamid  en ben 43 
jaar.   Ik kom uit Syrië en ben ge-
trouwd.  Ik heb de Arabische taal en de 
Franse taal  gestudeerd.  
  
Mijn naam is Marianne Nijenhuis. Met 
mijn gezin woon ik hier in Dinxperlo.  
Ik werk vier dagen in de week in 
groep 7 op De Bosmark en zit dus als 
lid van de teamgeleding in de MR.  
  
Mijn naam is Michiel Sins en woon 
samen met Marloes en onze 3 kin-
deren Bram, Daan en Julia aan 
de Molenhof.  
Een van de redenen waarom ik bij de 
MR ben gegaan is om mee te denken 
en mijn steentje kan bijdragen aan de 
onderwerpen die aan bod komen en 
op de hoogte blijf van hetgeen er op 
De Bosmark leeft en speelt.  
Verder ben ik op de donderdag en 
zaterdag bij FC Dinxperlo te vinden 
door zelf te voetballen (35+2) en leider 
te zijn bij een jeugdteam.  
  
Wij heten iedereen van harte welkom 
in onze IKC raad!  
 
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 
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Uitvoering mede mogelijk gemaakt door: 

 

RECONSTRUCTIE BEGGELDERDIJK 
START WERKZAAMHEDEN 

 
Beste ouders, 
 
Het is zover. De reconstructie van de Beggelderdijk gaat medio oktober van start! In deze 
nieuwsbrief informeren we u hier graag verder over. 
 
Ontwerp Beggelderdijk vastgesteld 
Op 24 augustus 2021 heeft het college van B&W het definitieve ontwerp voor een deel 
van de Beggelderdijk vastgesteld. Met het vaststellen van het ontwerp is het uitgebreide 
voorbereidingsproces afgerond en kan de uitvoering beginnen. De reconstructie start 
maandag 11 oktober en duurt tot eind 2021.  
 
Stremming  
De werkzaamheden starten op 11 oktober. Om veilig te kunnen werken wordt vanaf 25 
oktober de gehele rijbaan gestremd voor al het verkeer. Voor doorgaand verkeer worden 
omleidingsroutes ingesteld.  

 
Werkzaamheden 
Tijdens de reconstructie wordt over een deel van het wegvak een hemelwaterriool 
aangelegd. Naast het aanleggen van het riool wordt de asfaltrijbaan vervangen, trottoirs 
nieuw aangelegd en worden de bermen opgehoogd en voorzien van stille en veilige 
grasbetonstenen. Naast het inrichten van een veilige weg, is er aandacht voor 
duurzaamheid. Zo richten we bermen in met gevarieerde bloeiende beplanting, worden 
kolken afgekoppeld van het riool, waardoor hemelwater ter plekke infiltreert en is er veel 
aandacht besteed aan het toepassen van duurzame bestratingsmaterialen.  
 
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met grote machines die veel draaiende en 
kerende bewegingen maken en waarbij grote en zware objecten opgeslagen worden op 
en rondom de bouwplaats.  
 
Veiligheid 
Op een bouwplaats als deze gebeurt er veel. Er is veel te zien en daarom is het zeer 
aantrekkelijk om hier met “je neus” bovenop te staan. Daarnaast nodigen de hopen zand, 
de opgeslagen rioolbuizen en de opgeslagen bestratingsmaterialen ook nog eens uit om 
hier te gaan spelen. 
 
We proberen de bouwplaats daarom zo goed mogelijk af te sluiten en machines zo veilig 
mogelijk in te zetten en te  laten rijden, maar een bouwplaats als deze valt niet hermetisch 
af te sluiten.  
 
Wel kunnen we met ons allen proberen om de situatie rondom de bouwplaats zo veilig 
mogelijk te houden.  
 
Wij adviseren daarom om de bouwplaats zoveel als mogelijk te vermijden.  
Om te zorgen dat leerlingen veilig van en naar school kunnen fietsen, adviseren wij om 
gedurende de werkzaamheden de Beggelderdijk te mijden en een andere (fiets)route te 
nemen. Hiermee kunnen we gevaarlijke situaties met bouwverkeer voorkomen.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
Bouwteam Reconstructie Beggelderdijk  
 
 

 
 
 

 

Contactpersoon NTP 

o René Marsman 

Projectleider NTP   

 
: 0313 47 85 87 

 : r.marsman@ntp.nl 

 

 

 

 

Melden onveilige situatie 
 
We doen er alles aan om hinder en 
onveilige situaties te voor-komen. 
Toch kan het voor-komen dat een 
omleiding even niet goed 
functioneert of dat u het gevoel heeft 
dat er ergens toch sprake is van een 
onveilige situatie. Wij willen u vragen 
om dergelijke situaties altijd te 
melden zodat wij hier mee aan de 
slag kunnen om de situatie nog 
veiliger te maken.  
 
Bij dergelijke situaties kunt u contact 
opnemen met René Marsman, 
projectleider NTP. 


