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Belangrijke data
11 februari vrijdag
Rapporten mee
14 februari maandag
Kind/Oudergesprekken
15 februari dinsdag
GMR vergadering
21 februari maandag
Vergadering OV en MR/OC
23 februari woensdag
Schoolfotograaf
25 februari vrijdag
Studiedag team, leerlingen vrij
28 februari t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie
7 maart
Verschijnen nieuwsbrief maart

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.
Loïs Bongers
Aram Mkrtchyan
Phileine te Grotenhuis
Boaz Bongers
Suze ter Voert
Alyssia Gerritzen gr. 8
Danissa Gerritzen gr. 7
Emilia Prost
Shen Nicolina gr. 4
We hebben afscheid genomen van Ali,
Osama en Barzani Hussein en wensen
hen alle goeds in de nieuwe omgeving
en op de nieuwe school.

Voorjaarsvakantie
van 25 febr. t/m 4 maart
De IKC Nieuwsbrief verschijnt maandelijks (ongeveer
10 keer per jaar) en wordt verzonden naar alle ouders van
de basisschool, de kinderopvang en de BSO.

Voor de leerlingen begint de voorjaarsvakantie een dagje eerder i.v.m.
een studiedag voor het team!
Alvast een fijne week gewenst!

In het belang van de veiligheid van
onze leerlingen hanteren wij een aantal verkeersafspraken. We brengen ze
hierbij graag onder de aandacht van
nieuwe ouders en als reminder voor
een ieder.
- Kom bij voorkeur lopend of met de
fiets naar school
- Komt u met de auto, parkeer deze
dan in de vakken bij school of aan
de Europastraat. Kijk a.u.b. eerst
of alle vakken gevuld zijn alvorens
uw auto langs de weg te parkeren.
Let daarbij op of u geen omwonenden blokkeert.
- Parkeer niet in de bocht of op het
gras achter de school.
- Veilige en aanbevolen rijrichting
Berkendijk: u rijdt de Berkendijk in
vanaf de Aaltenseweg en uit richting Europastraat.

Rapporten en gesprekken
De rapporten gaan op 11 februari mee
naar huis. Nadere informatie over de
inhoud van de rapporten ontvangt u als
bijlage bij het rapport.
Aan het begin van het schooljaar hebt
u samen met de leerkracht het gespreksarrangement ingevuld. Op uw
verzoek of op verzoek van de leerkracht kan een gesprek worden ingepland. Deze gesprekken mogen fysiek
op school plaatsvinden, wanneer de
anderhalve meter gewaarborgd kan
worden en met wederzijds goedvinden.
Indien gewenst kan het gesprek ook
online worden gevoerd.

Open dag/Aanmelding

Ook dit jaar kunnen we de deuren van
onze school nog niet openzetten voor
een inloop/open dag.
Ouders die informatie wensen over de
Bosmark en/of een kijkje willen nemen
in de school kunnen ten allen tijde
telefonisch of via de mail een afspraak
maken.
Heeft uw kind de leeftijd van 3 jaar
bereikt en kiest u voor de Bosmark dan
kunt u uw kind aanmelden via de knop
‘Aanmelden Onderwijs’ op de website
van de school: www.bosmark.nl. Ruim
voor de eerste schooldag wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Vakantieregeling 2022-2023
Inmiddels zijn de vakanties voor het
volgend schooljaar bekend en vastgesteld door Accent.
De vrije dagen/studiedagen die per
school worden vastgesteld worden te
zijner tijd op de jaarkalender vermeld.

Vakantierooster 2022-2023
Vakantie

Data
24 okt t/m 28 okt
26 dec ’22 t/m
6 jan ‘23
Voorjaarsvakantie 20 febr t/m 24 febr
Herfstvakantie
Kerstvakantie

*) N.B. de voorjaarsvakantie is tijdens de carnavalsweek. Dit is afgestemd met VO in de regio en
kan afwijken van het advies van de overheid voor
regio Midden.

Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

7 apr t/m 10 apr
24 apr t/m 5 mei
18 mei t/m 19 mei
29 mei
10 juli t/m 18 aug

Schoolfotograaf

Wat fijn dat de schoolfotograaf dit jaar weer
op school kan komen.
De
schoolfotograaf
komt op woensdag 23
februari voor het maken
van groepsfoto’s en
individuele foto’s. Trek die dag je
vriendelijkste gezicht en je mooiste
kleren aan.

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

