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Belangrijke data
9 maart woensdag
Voorstelling Foetsie gr. 1 t/m 4
17 maart donderdag
Schoolfotograaf (herhaling)
Wk 12
Week van de Lentekriebels
29 maart dinsdag
Schriftelijk Verkeersexamen
4 april maandag
Studiedag team, leerlingen vrij
5 april dinsdag
MR- vergadering

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.
Lev Luijmes
Vic Luijmes
Nene Nicolina
Dièm Bulsink
Ghina Yosfo gr. 8
Yehya Yosfo gr 7
We hebben afscheid genomen van
Noa en Maud Mooy en wensen hen
alle goeds op de nieuwe school en in
hun nieuwe omgeving.

Beste ouders, verzorgers,
Zoals wellicht bekend is vandaag de
landelijke actiedag van de samenwerkende hulporganisaties voor hulp aan
het door oorlog getroffen Oekraïne. De
hulporganisaties uiten hun zorgen over
de oorlog in het land en de gevolgen
voor de Oekraïners. Inmiddels hebben
meer dan een half miljoen mensen het
land verlaten. Zowel de gevluchte Oekraïners als achterblijvers zijn nu afhankelijk van hulp.
We willen als schoolorganisatie de
mensen in Oekraïne steunen in deze
voor hen zo vreselijke tijd vol angst en
onzekerheid. We sluiten als school dan
ook aan bij de landelijke actie en proberen met elkaar zoveel mogelijk geld
in te zamelen, om dat op maandag 14
maart over te kunnen maken.
Misschien hebben de kinderen zelf al
ideetjes en komen zij in actie.
En misschien wilt u zelf sowieso een
donatie doen.
We hopen dat we met elkaar een mooi
bedrag kunnen overmaken voor de
mannen, vrouwen en kinderen die hard
getroffen worden door de gebeurtenissen in Oekraïne.

Spinnengroep – peuters en
kleuters spelen samen

IKC de Bosmark werkt aan een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van
0 tot 13 jaar. Er is een goede samenwerking tussen opvang en onderwijs.
Deze samenwerking gaan wij nog
meer vormgeven door de start van de
Spinnengroep vanaf maandag 14
maart. Er komt een groep van maximaal 8 peuters samen met een pedagogisch medewerker in de Spinnengroep en op het onderbouwplein spelen en werken.
De meerwaarde voor de peuters in de
Spinnengroep is het vergroten van hun
wereld; door het verkennen van de
ruimte op school, gebruik maken van
elkaars materialen, omgeving en ruimte.
Het andere voordeel is dat de peutergroepen in de opvang kleiner zijn,
waardoor je het aanbod kan verdiepen,
verbreden en verrijken.
De peuters in de Spinnengroep gaan
dagelijks samenspelen met kleuters uit
de verschillende groepen. Hiervoor is
een vaste structuur van samen binnen
spelen, in de kring, fruit eten en samen
buiten spelen. De pedagogisch medewerker en een leerkracht werken op
die momenten samen in de groep. Er
is op die manier veel aandacht en
ruimte voor de kinderen in de Spinnengroep en het bevordert de samenwerking tussen opvang en onderwijs
ten gunste van de doorgaande ontwikkeling voor kinderen. ‘Als je samenwerkt, ga je vanzelf dezelfde taal spreken.’
De vast gezichten van de Spinnengroep zijn Janiek, Judith, Mirjam
/Talitha en Lenie.

Kinderzwerfboeken

In oktober is de Kinderboekenweek
geweest en hebben we als afsluiting
een boekenmarkt gehouden. Veel
boeken zijn die dag verkocht en gekocht!
Er waren ook veel boeken over. Deze
konden worden ingeleverd op school.
Blij zijn we dat we u, na wat vertraging,
kunnen melden wat de bestemming
van deze boeken is geworden: We zijn
een (kinder)zwerfboeken station geworden!
Wat zijn kinderzwerfboeken?
Kinderzwerfboeken zijn boeken die
zwerven van kind naar kind. Je herkent
ze aan de sticker op de kaft. Deze
boeken zijn niet van één kind, maar
van álle kinderen. Je neemt het boek
mee naar huis en als je het uit hebt,
geef je het boek weer door. (of leg je
het weer terug bij een ‘station’)
Waar vind je deze boeken?
Bij ons op school zijn we een kinderboekenzwerfstation geworden. Deze
vind je bij de hoofdingang. (de kast
meteen links naast de deur) Je mag
hier altijd boeken uithalen.
(Er staan bij ons op school ook een
aantal volwassenboeken in de kast.)
Stuur jouw boeken uit zwerven
Heb jij boeken die je niet meer leest?
Laat ze zwerven! Er zijn heel veel kinderen die thuis niet lezen omdat er
geen geld is om boeken te kopen.
Boeken stimuleren tot doorleren,
waardoor kinderen meer kans hebben
op een goede toekomst.
Je mag de boeken afgeven bij de receptie.
Heel veel leesplezier!!

Personeel

De afgelopen periode zijn verschillende leerkrachten afwezig geweest i.v.m.
ziekte en/of corona.
Helaas is Jet Huiskamp voor langere
tijd afwezig. Zij moet een pas op de
plaats maken. Wij wensen haar een
voorspoedig herstel en hopen dat ze
op korte termijn weer een stukje kan
oppakken op school. Jet verzorgde op
de dinsdag de gymlessen in de groepen 3, 4 en 5. Dit gaat Julian Radstake
de komende weken doen. Hij is een
sportcoach die ook bij Zonnekinderen
werkt. De maandag en woensdag
wordt Jet vervangen door Jolien
Moorman.
Ria Wesselink wordt deze week geopereerd. Daarna zal worden bekeken
wat het vervolgtraject wordt.
Dike van den Berg is weer steeds
meer aanwezig op de Bosmark. Daarnaast volgt ze een intensief traject om
haar conditie op te bouwen.
Mirjam Lammers mag gelukkig starten
met de revalidatie. Daarnaast is ze in
de ochtenden op haar werkdagen weer
een paar uurtjes op school.
Annuska Klein Nibbelink werkt tijdelijk
2 dagen. Jeanet Wassink werkt daarom 3 dagen in de Krekels op dit moment
Judi Westerveld valt het herstel tegen.
Ze is aan het revalideren maar helaas
ziet het er nog niet naar uit dat ze weer
gauw voor de klas kan.
Annemijn van Loon is zwanger. Zij
werkt op dit moment nog wel, maar
staat niet meer voor de groep. Marlies
Meuleman vervangt Annemijn in de
Lieveheersbeestjes.
Lisanne te Kaat heeft een nieuwe baan
en gaat de Bosmark verlaten. Lonneke
Huinink neemt de taak van intern begeleider opvang over van Lisanne. Wij
wensen Lisanne heel veel succes en
plezier met haar nieuwe uitdaging.

Paasviering

Op donderdag 14 april is er in elke
groep een paasviering en een paasmaaltijd. Nadere informatie volgt via
Parro en/of in de volgende nieuwsbrief.

Versoepelingen coronamaatregelen

Het dragen van een mondkapje is niet
meer verplicht. Wel proberen wij nog
zoveel mogelijk de 1,5 meter tussen
volwassenen te houden. Het advies is
nog steeds om 2x per week een zelftest te doen (kinderen groep 6-7-8 en
medewerkers). Daarom krijgen de
kinderen van de groepen 6, 7 en 8 nog
weer zelftesten mee naar huis, 1x per
2 weken.
Het buiten afscheid nemen van je kind,
blijven wij doen. Wij zien de kinderen
zelfstandig en vrij de school binnen
komen. Dit zorgt voor rust op het leerplein en aandacht van de leerkracht
voor het kind. Natuurlijk komen er weer
meer mogelijkheden voor ouders om
na schooltijd binnen te komen. Hiervoor kunnen jullie gerust een afspraak
maken met de leerkracht. Ook gaan wij
de inloopmiddagen en ouderavonden
weer oppakken. Daarnaast kunnen alle
gesprekken en overleggen weer live
plaatsvinden. Ouderhulp bij activiteiten
en excursies is weer mogelijk. Wij nemen hiervoor zo nodig contact op met
jullie.
Met vriendelijke groet,
Chantal ten Dam
Directeur IKC de Bosmark

Logopedie bij IKC De Bosmark

Wij zijn erg blij dat we kunnen melden
dat we per 9 maart a.s. kinderen met
logopedische problemen kunnen gaan
begeleiden binnen de schoolmuren
van IKC De Bosmark! Via deze
nieuwsbrief willen we ons dan ook
graag aan u voorstellen.
Wij, Linda Heusinkveld en Cindy Willemsen, behandelen al ruim 20 jaar
cliënten met verschillende logopedische problemen. Sinds november
2020 zijn wij werkzaam in het GCD
(Gezondheidscentrum Dinxperlo).
Naast allround logopedie hebben we
de volgende specialisaties in huis:
- Cindy: logopedie bij leesproblemen
- Linda: logopedie bij stotteren en logopedie bij spraakproblemen (t.g.v.
een schisis)
Wij zijn blij dat we nu ook bij IKC De
Bosmark logopedische begeleiding
kunnen aanbieden. Voor kinderen kan
het erg fijn zijn om binnen de schoolmuren te werken aan bijvoorbeeld
spraak- of taalproblemen. Voor ons als
behandelaar is het daarbij ook erg fijn
dat de lijntjes met de leerkrachten nóg
korter worden.
We kijken uit naar een goede samenwerking met u als ouder en met het
team van De Bosmark.
Nieuwsgierig geworden naar onze
praktijk? Kijk dan ook eens op onze
website: www.logopedie-heusinkveld.nl
Wilt u een afspraak maken of wilt u
meer informatie? Neem dan contact op
via 0643760347
Tot ziens!
Linda en Cindy, logopedisten

Ouders voor oudercommissie opvang gezocht

De opvang van de Bosmark bestaat uit
3 vormen van opvang:
1. Buitenschoolse opvang van
basisschoolkinderen
2. Kinderdagopvang 0-4 jaar
3. Peuterspeelzaal 2-4 jaar
De opvang van de Bosmark kent een
oudercommissie. Dit is een commissie
van 3 tot 5 ouders die betrokken zijn bij
het beleid en de ontwikkelingen van de
opvang. De oudercommissie vergadert
vier keer per jaar in aanwezigheid van
een pedagogisch medewerker van de
opvang. Daarnaast wordt er deels
gezamenlijk met de Medezeggenschapsraad van basisschool de Bosmark overlegd, omdat er meerdere
onderwerpen zijn die overlappend zijn.
In aanvulling op de vergaderingen is er
direct contact tussen de oudercommissie en de pedagogische medewerker
waar nodig.
De oudercommissie is op zoek naar
meerdere ouders die lid willen worden
van de oudercommissie.
Om lid te kunnen zijn van de oudercommissie dient minimaal één van de
kinderen gebruik te maken van één
van de vormen van opvang. Heb je
interesse, dan kan je dit inclusief motivatie uiterlijk 21 maart 2022 kenbaar
maken bij Nina Liebrand via
oc.ikc.debosmark@gmail.com
Indien je meer wilt weten over de oudercommissie neem dan contact op
met Nina Liebrand via
oc.ikc.debosmark@gmail.com
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

