Sinterklaas
De Sint komt op vrijdag 3 december
onze school weer bezoeken. In de
vorige nieuwsbrief hebben wij u al
geïnformeerd over de indeling van de
dag, eten/drinken etc.
Anders dan in het bewuste artikel
stond vermeld kunnen we dit jaar weer
géén ouders ontvangen bij de aankomst van de Sint. Hoe jammer het
ook is, wij moeten u verzoeken na het
brengen van uw kind direct weer te
vertrekken.
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Personeel

Belangrijke data
3 december vrijdag
Sinterklaasviering
14 december dinsdag
Vergadering GMR
23 december
Kerstviering onder schooltijd
24 december vrijdag
Extra vrije dag
27 dec 2021 t/m 7 jan 2022
Kerstvakantie
10 januari maandag
Eerste schooldag 2022
13 januari donderdag
Vergadering OV/MR
26 januari woensdag
Start Nationale Voorleesdagen
31 januari maandag
Studiedag team, leerlingen vrij
1 februari dinsdag
Verschijnen nieuwsbrief februari

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 afgelopen weken gestart of starten binnenkort op de Bosmark. Welkom en veel
plezier toegewenst op onze school.
Faye van Willigenburg
Liv Heideman
Sontje Richardson
Ties Bussink
Dide Sessink
Ninte Hollander

Op 13 november was juf Nicoline
Tammes 25 jaar in dienst. Wij feliciteren haar met dit jubileum en wensen
haar nog vele goede jaren toe in het
onderwijs.
Maaike Gemmink heeft een nieuwe
uitdaging gevonden op ’t Warmelinck
in IJzerlo. Vanaf januari gaat zij daar
anderhalve dag in de week werken.
Daarnaast werkt ze al twee dagen op
de Höve in de Heurne. Dat betekent
dat ze de Bosmark gaat verlaten. Wij
wensen haar heel veel succes en plezier met de nieuwe uitdaging.

Informatie open dagen VO
Zoals zoveel in deze tijd, is het nog
onzeker of de open dagen van het
voortgezet onderwijs fysiek doorgaan.
Alle vo scholen zijn wel druk bezig met
de voorbereidingen. Leerlingen en
ouders van groep 8 kunnen wel alvast
kijken op de site van What’s Next.
What’s Next wordt digitaal aangeboden. Hiervoor kunt u naar de volgende
link: https://whatsnextachterhoek.nl/
Op deze site vindt u informatie over
alle vo scholen in onze buurt. Hier
staan ook de data voor de geplande
open dagen.

Kerstviering

Ook onze kerstviering die gepland
stond op de avond van 22 december
hebben we moeten aanpassen gezien
de maatregelen en het oplopende aantal besmettingen.
De kerstviering op de
Bosmark vindt plaats op
donderdag 23 december onder schooltijd.
Over hoe we één en ander precies gaan invullen zijn we nog
in overleg. Hierover zullen wij u via
Parro informeren.
De Kerstcommissie

Kerstkaarten
Voor we aan de kerstvakantie beginnen vieren we samen het kerstfeest en
wensen we elkaar fijne feestdagen toe.
Sommige kinderen vinden het leuk om
daarnaast klasgenootjes nog een
kerstkaart te geven. Daar is iedereen
natuurlijk vrij in. Wel willen we vragen
om dit niet op school te doen (niet in
de klas en ook niet op het plein). Via
de post of bij hem/haar thuis in de
postbus doen mag uiteraard wel.
Het is een bekende regel, maar voor
nieuwe kinderen en ouders noemen
we het hier nog een keer.
Deze regel geldt overigens ook voor
het uitdelen van uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes.

Hoofdluiscontrole
Omdat er nog steeds geen controles
plaatvinden op school willen wij u wederom vragen om met enige regelmaat
maar zeker na de kerstvakantie uw
kind(eren) te controleren op hoofdluis.
Vindt u hoofluis of neten, tref dan de
gewenste maatregelen en breng de
leerkracht even op de hoogte.

Uit het atelier…

In de maand Oktober
en November hebben we ons laten
inspireren door Karel
Appel. Karel Appel leefde van 1921 tot
2006. Hij was lid van de COBRA
groep. De schilders uit deze groep
kwamen uit COpenhague, BRussel en
Amsterdam.
Na de Tweede Wereldoorlog
veroorzaakten zij een revolutie: een
doorbraak in de moderne kunst die tot
op de dag van vandaag doorwerkt in
de kunstwereld.
We hebben de
schilderijen van
Karel Appel bekeken en zijn driedimensionale
kunstwerken zoals
“vragende meisjes”. Dit kunstwerk
werd ons uitgangspunt.
Karel Appel maakte dit
kunstwerk van hout maar omdat het
onmogelijk was om voor 10 groepen
hout te regelen hebben de kinderen
doosjes verzameld. Dat werkte ook
prima. De kinderen maakten een ontwerp, voerden het uit met doosjes en
bekleedden het vervolgens met een
laagje papier-maché. Er zijn heel wat
pakken behangplaksel doorheen gegaan! Vervolgens werden de kunstwerken beschilderd. Ze zijn prachtig
geworden!
Voor de maand januari mogen
de kinderen allemaal een kartonnen
doos meenemen (graag plat gemaakt,
voorzien van naam). De kunstenaar
Pablo Picasso is dan aan de beurt.
Denkt u ook nog even aan een
schort/oud T-shirt voor uw kind?

Zakg€ld Proj€ct

Geld is niet alleen voor volwassenen
een belangrijk onderwerp. Ook voor
kinderen is het goed om te leren omgaan met zakgeld. Wanneer kinderen
kunnen oefenen met geld, leren ze
later bewuste keuzes maken.
Voor sommige gezinnen is zakgeld
voor kinderen geen vanzelfsprekendheid omdat het geld hiervoor ontbreekt.
In samenwerking met de sociale raad
van de gemeente Aalten gaan de
stichting DHA (Diaconale Hulpverlening Aalten) en het Meedoenpact een
zakgeldproject opzetten. Dit wordt
ondersteund door mensen vanuit de
Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Tijdens dit project worden kennis en
financiële vaardigheden aangeleerd.
Ouders ontmoeten elkaar gedurende
een half jaar tien keer in bijeenkomsten begeleid door een professional en
een ervaringscoach. Vijf van de tien
bijeenkomsten vinden plaats met ouders én kinderen. Bij iedere bijeenkomst ontvangen ouders zakgeld voor
hun deelnemende kind(eren).
Wilt u meedoen of heeft u vragen?
Neem contact op via de mail:
zakgeldproject@meedoenpact.nl of bel
naar Figulus Dinxperlo: 0315-655282
of Figulus Aalten 0543-473993

Schoolkosten kunnen flink
oplopen
Tegemoetkoming
schoolkosten
voor gezinnen met een krappe beurs
Voor mensen met een laag inkomen
en weinig geld heeft de gemeente
Aalten regelingen getroffen. Een voorbeeld is het Kindpakket voor gezinnen
met schoolgaande kinderen. Zij kunnen een bijdrage voor schoolkosten
aanvragen van maximaal € 300 per
kind per jaar.

Welke kosten worden vergoed?
De kosten van schoolactiviteiten, bijvoorbeeld de aanschaf van gymkleding, een schooltas en de leerlingenbijdrage voor schoolreisjes, introductiekamp of museumbezoek.
Bij de overgang van het basisonderwijs
naar het voortgezet onderwijs: aanschaf van een fiets en regenkleding.
Op het voortgezet onderwijs: aanschaf
computer.
Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?
Zorgt u voor kinderen tussen de 4 en
18 jaar en is uw inkomen niet hoger
dan 120% van het sociaal minimum?
En heeft u geen of weinig vermogen?
Dan kunt u een vergoeding uit het
Kindpakket aanvragen. Dit is een
maximale bijdrage van € 300 per kind
per jaar voor schoolkosten.
Is uw inkomen net iets hoger dan
120% van het sociaal minimum? Ook
dan kan het zijn dat u in aanmerking
komt voor deze regeling. Meestal krijgt
u dan een deel van de tegemoetkoming.
Twijfelt u of u recht heeft op een (gedeeltelijke) tegemoetkoming? Neem
gerust contact met de gemeente. Wij
maken graag een berekening voor u,
zodat u snel duidelijkheid hebt.
Wanneer kan ik de tegemoetkoming
schoolkosten aanvragen?
In overleg met u stellen we vast welke
kosten op welk moment of in welk
schooljaar voor vergoeding in aanmerking komen. Het is dus verstandig hier,
voordat u een investering doet, contact
met ons over op te nemen. Ook vragen
wij u om bewijsstukken (bonnetjes).
Meer informatie
Heeft u vragen? Wilt u weten of u voor
een bepaalde regeling in aanmerking
komt? Neem contact met ons op voor
extra uitleg of een draagkrachtberekening, bel (0543) 49 33 33.
Voor een overzicht van alle financiële
regelingen en tegemoetkomingen, kijk
op www.aalten.nl/krappebeurs.

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

Wij wensen iedereen
Fijne Feestdagen
en een
Gelukkig en Gezond
2022

