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Aanstaande donderdag 4 november
worden de fietsen van de leerlingen
van groep 4 t/m 8 gekeurd door VVN
afdeling Aalten. Een overzicht van de
eisen waaraan een goedkeurde fiets
moet voldoen stond in de nieuwsbrief
van september.
Wilt u er a.u.b. op toezien dat uw kind
op 4 november met de fiets naar
school komt?
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Belangrijke data
4 november donderdag
Fietsenkeuring gr. 4 t/m 8
5 november vrijdag
Nationaal Schoolontbijt
9 november dinsdag
Dagproject ‘Opa en de reismachine’
9 november dinsdag
Vergadering MR
24 november woensdag
Studiedag team, leerlingen vrij
24 november woensdag
Ledenvergadering OV
29 november maandag
Verschijnen IKC-brief december

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.
Levi Freriks
Lexx Apenhorst
Puck Jansen
Finn Hessling gr. 1
Razan Al Gaial gr. 7
Saleh Alshreeda gr. 7
Mohammad Alshreeda gr. 5
Ahmad Alshreeda gr. 3
Haifaa Alshreeda gr. 1

Beste ouders/verzorgers,
Wij nodigen u graag uit voor de ledenvergadering van oudervereniging de
Bosmark. Deze zal plaatsvinden op
woensdag 24 november 2021 om
19.30 uur *) bij IKC de Bosmark.
Graag tot dan.
Met vriendelijke groet,
Melanie Bongers, voorzitter oudervereniging
*) vanaf ± 20.00 uur is de reguliere ovvergadering

We hebben afscheid genomen van
Aram Kasem en wensen hem alle
goeds op de school in zijn nieuwe
woonplaats.
De IKC Nieuwsbrief verschijnt maandelijks (ongeveer
10 keer per jaar) en wordt verzonden naar alle ouders van
de basisschool, de kinderopvang en de BSO.

Ledenvergadering

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

Nationale Schoolontbijt

Vrijdag 5 november is het zover: het
Nationaal Schoolontbijt! Die ochtend
mag uw kind dus voor één keer zonder
ontbijt naar school, want die ochtend
ontbijten we gezellig in de klas!
Wilt u niet vergeten uw kind(eren) die
dag de 4B’s mee te geven:
bord, beker, bakje en bestek en dit
ook allemaal te voorzien van naam?
Samen hebben we zo een gezellige en
gezonde start van de schooldag!
Uitgebreide informatie over dit ontbijtevenement ontvangt u als bijlage bij
deze nieuwsbrief.

Hoofdluiscontroles
Het was de bedoeling de hoofdluiscontroles op school na de kerstvakantie te
hervatten maar op dit moment is er
nog veel onzeker inzake COVID en
eventuele nieuwe maatregelen. Vooralsnog vinden er dus nog geen hoofdluiscontroles plaats op school en vragen wij u als ouders(s) nadrukkelijk om
uw kind(eren) met enige regelmaat te
blijven controleren op hoofdluis. Hebt u
hoofdluis en/of neten ontdekt, geef dit
dan door aan de leerkracht van uw
kind.

Sinterklaas
De Sint heeft ons laten weten dat hij dit
jaar op vrijdag 3 december onze
school weer komt bezoeken. De kinderen van het kinderdagverblijf en van
de groepen 1 t/m 4 verwelkomen hem
bij de hoofdingang. De kinderen worden om 8.20 uur in de groep verwacht,
zodat zij om 8.30 uur gezamenlijk buiten de Sint kunnen opwachten. U bent
van harte welkom om te komen kijken
bij de aankomst! Om te zorgen dat alle
kinderen de Sint goed kunnen zien,
vragen wij u om aan de overzijde van
de straat te gaan staan (op de stoep).
Het is de bedoeling dat de kinderen
deze dag zoals gebruikelijk fruit, lunch
en drinken meenemen.
De schooldag eindigt gewoon om
14.00 uur.

Personeel

Na de herfstvakantie is Annet Buunk
bij ons op school komen werken in het
kader van nog in te zetten NPO gelden. Zij werkt met name in de groepen
4 en 5. Annet is er op de maandag en
donderdag.
Mirande Jansen is deze week begonnen als ondersteuner voor met name
de nieuwe vluchtelingenkinderen die
bij ons op school zijn gekomen. Mirande is er op de maandag, dinsdag en
woensdag. Wij wensen Annet en Mirande veel succes en plezier bij ons op
de Bosmark.
Dike van den Berg is aan het herstellen van Corona. Dit herstel vraagt veel
tijd, gaat met kleine stapjes maar er zit
zeker vooruitgang in. Af en toe neemt
ze weer deel aan een overleg. Op
deze manier is er al weer een mooie
verbinding met school.
Judi Westerveld is aan het herstellen
van een auto-ongeluk. Ook dit herstel
vraagt veel tijd en gaat met kleine
stapjes. Wij hopen dat Judi de stap
naar school weer kan maken over een
tijdje.
Ria Wesselink is bezig met chemokuren. Zij slaat zich hier heel dapper
doorheen. Waar dat mogelijk is, is ze
op school om te helpen met wat nodig
is.
Wij wensen Dike, Judi en Ria heel veel
sterkte en beterschap.

Waarom brigadieren?

Dit zijn mijn trefwoorden die maken dat
ik brigadier.
Wie komt ons team versterken?
Eén keer per maand is al voldoende.
Kleine moeite groot gebaar!!
Ook met jonge kinderen is dit te combineren (uiteraard in overleg) met de
VSO.
Groetjes Esther Helmes
Wil je meer weten of heb je vragen,
stuur een berichtje naar
miranda.geven@hotmail.com

Studiedag
woensdag 24 november
Zoals jullie weten, staan er verdeeld
over het schooljaar 7 studiedagen
gepland voor het team van leerkrachten en ondersteuners. Kinderen zijn
dan vrij. Deze dagen worden op school
gebruikt voor inhoudelijke onderwerpen en professionalisering. Nieuwe
ontwikkelingen in het onderwijs worden
besproken. De afgelopen studiedagen
hebben wij gesproken over de visie
van de Bosmark en wat betekent dat
dan in de praktijk. Ook hebben wij het
gehad over de IKC ontwikkeling. Daarnaast zijn de onderwerpen ‘kindgesprekken’ en ‘woordenschatonderwijs’
aan de orde geweest. De komende
studiedag staat in het teken van de
rekenontwikkeling.

De Week van………

Wij vragen uw aandacht voor de Week
van de Pleegzorg en de Week van de
Motoriek. Op deze en de volgende
bladzijde vindt u van beide acties een
flyer.

