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Via Parro hebt u informatie ontvangen
over de paasviering en over het samen
eten in de groep. Inmiddels wordt er al
volop ingetekend voor de hapjes op de
lijsten bij de verschillende groepen.
Wat fijn!
Hieronder volgt nog wat praktische
informatie voor 14 april.
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Belangrijke data
5 april dinsdag
Vergadering GMR
12 april dinsdag
Vergadering OV
14 april donderdag
Paasviering
15 t/m 18 april
Paasweekend
20 en 21 april
IEP-toets groep 8
20 april woensdag
Schoolreis gr. 1 t/m 4
21 april donderdag
Schoolreis gr. 5 t/m 7
22 april vrijdag
Activiteit VVNF
25 april t/m 6 mei
Meivakantie

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.
Evi Rutgers
Bruno Koch
Ian Klein Gunnewiek
Mirthe Bruggink
Lise Schreurs

Opbrengst actie Oekraïne
Tijdens de onlangs gehouden actie
voor Oekraïne hebben de kinderen van
de school zich op allerlei manieren
ingezet en samen een prachtig bedrag
opgehaald. We hebben € 2200,- mogen overmaken naar GIRO 555.
Hartelijk dank voor jullie inzet en uw
bijdrage!

Wilt u voor de ochtendpauze het
normale eten en drinken meegeven?
Voor het drinken bij de maaltijd wordt
gezorgd.
Er zijn geen mogelijkheden om de
gerechten warm te houden of te koelen. Daarom zijn er twee momenten
om het eten te brengen. Dit kan ’s
ochtends meteen bij binnenkomst of
later op de ochtend tussen 11.45 uur
en 12.00 uur (handig voor warme hapjes)
Wilt u uw kind in groep 3 t/m 8 een
bord, beker en bestek meegeven voorzien van een naam? De school zorgt
voor borden en bestek voor de kleutergroepen.
Denkt u eraan uw schalen en/of
ander opdienmateriaal om 14.00 uur
weer mee te nemen?
Wij hopen op een gezellige dag en
alvast bedankt voor uw medewerking.

Gezonde traktatie/pauzehap

Iedere jarige mag de leerlingen en
leerkracht van de eigen groep trakteren op een kleine gezonde traktatie.
Ook voor de ochtendpauze graag een
gezond hapje zoals een stuk fruit of
groente meegeven.

Schoolreizen

Over twee weken gaan de groepen 1
t/m 7 op schoolreis. Hieronder zetten
we de belangrijkste zaken even voor u
op een rij:
woensdag 20 april:
Groep 1 en 2
Land van Jan Klaassen, Braamt
Op school aanwezig: 9.15 u
Vertrektijd bus: 9.30 u
Terugkomsttijd: 15.00 u
De kinderen krijgen ranja, koek, een
frietje en een ijsje.
De kinderen hoeven dus geen eten en
drinken mee te nemen.
Makkelijk zittende kleding en schoeisel
is handig! Wilt u de kinderen een wit
shirt aan laten doen? Dit voor de herkenbaarheid.
woensdag 20 april:
Groep 3 en 4
Ouwehands Dierenpark, Rhenen
Op school aanwezig: 8.45 u
Vertrektijd bus: 9.00 u
Terugkomsttijd: 17.00 u
De kinderen krijgen 1x drinken, een
frietje en een ijsje.
U mag zelf ook nog iets te drinken en
wat te eten meegeven. De kinderen
hebben geen geld nodig. Wilt u de
kinderen een wit shirt aan laten doen?
Dit voor de herkenbaarheid.
donderdag 21 april:
Groep 5, 6 en 7
Toverland, Sevenum
Op school aanwezig: 8.15 u
Vertrektijd bus: 8.30 u
Terugkomsttijd: 17.30 u
De kinderen krijgen 1x drinken en een
frietje en een ijsje.
U mag zelf drinken en wat te eten
meegeven.
De kinderen hebben geen geld nodig.
Wilt u de kinderen een oranje shirt aan
laten doen? Dit voor de herkenbaarheid.
We hopen met elkaar op een
gezellige en geslaagde reis.

VVNF / Koningsdag / 4 mei

Op vrijdag 22 april is er weer een
voorstelling georganiseerd door VVNF
in de Oranjetent voor alle kinderen van
de school. De voorstellingen zijn onder
schooltijd. De kinderen van groep 1 t/m
4 gaan ’s morgens naar de tent. Voor
busvervoer van en naar school/tent
wordt gezorgd.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan
naar de voorstelling van 12.30 uur. Zij
gaan in overleg met de leerkracht(en)
lopend of met de fiets.
Koningsdag 27 april
Dit jaar is er weer een
lawaaioptocht. Kinderen
die hieraan willen deelnemen kunnen zich opgeven. De lawaaioptocht sluit aan bij de
opmars van het Oranjekorps ’s morgens om 9.00 uur. De aanmeldformulieren worden binnenkort op school
aangeleverd. Er zijn leuke prijzen voor
de mooiste versierde fietsen.
Herdenking 4 mei
Voor de herdenking op 4 mei worden
altijd een aantal kinderen per school
uitgenodigd. Dit wordt op school verder
geregeld.

Parro
Wij gebruiken Parro als communicatiemiddel met ouders voor het doorgeven van korte berichten. Als de leerkracht afwezig is, bijv. door ziekte of
als het niet zijn/haar werkdag is, kan
de leerkracht in Parro ‘niet beschikbaar’ aangeven. Ouders kunnen dat
zien en zien ook dat berichtjes dan niet
gelezen worden. Wanneer u ziet dat
een leerkracht niet beschikbaar is en u wilt
een absentie doorgeven
of andere noodzakelijke
informatie bel dan even
met de school.

Uit het atelier…

In het atelier zijn
we bezig geweest met Picasso en Matisse.
Pablo Picasso
leefde van 1881
tot 1973. Hij was
een van de beroemdste kunstenaars uit de 20e eeuw
(samen met Henri Matisse). Picasso
kende een blauwe en een roze periode. Blauw hoort bij de koele kleuren,
hij voelde zich tijdens zijn blauwe periode dan ook vaak somber. In zijn roze
periode ( warme kleur) was hij opgewekter en schilderde hij veel clowns en
circusartiesten.
Picasso schilderde kubistisch, hij
schilderde zijn onderwerpen van zoveel mogelijk kanten. Hij schilderde
bijvoorbeeld een vrouw die naar rechts
kijkt terwijl haar neus naar links wijst.
De kinderen hebben allemaal een portret gemaakt.
Na Picasso hebben we een duimpotje
gemaakt, om ook even met klei bezig
te zijn.
De potjes ( 250!) staan allemaal op
zolder te drogen om op een later tijdstip geschilderd te worden.
Op
dit
moment
zijn
we
met
de
kunstenaar Matisse bezig
( 1869 – 1954). Matisse maakte prachtige schilderijen maar door zijn zwakke
gezondheid lag hij veel in bed en het is
nu eenmaal moeilijk schilderen in bed.
Gelukkig bleef hij positief en maakte hij
prachtige collages. Ook de kinderen
hebben allemaal geknipt en geplakt en
een prachtige collage gemaakt.
Op de Facebookpagina van de Bosmark zijn verschillende kunstwerken
van de kinderen te zien.

Ouders voor oudercommissie opvang gezocht
(herhaalde oproep!)

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 de Bosmark

In verband met het vertrek van één
van onze leden zoeken wij een nieuw
lid voor de oudergeleding van onze
Medezeggenschapsraad. Dit met ingang van het nieuwe schooljaar 20222023
Vind jij het leuk om mee te denken,
praten en/of mee te beslissen over het
beleid van onze school? Laat het voor
24 april 2022 weten via
mr@bosmark.nl.
Het zou fijn zijn als je bij je aanmelding
even iets vertelt over jezelf en over je
motivatie.

We wensen iedereen
Prettige Paasdagen

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

en alvast
een fijne Meivakantie

