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Belangrijke data 
17 t/m 20 mei 
Schoolkamp groep 8 
18 mei woensdag 
Vergadering OV/MR 
20 mei vrijdag 
Sportdag groep 7 
25 mei woensdag 
Zomerfeest 
26 en 27 mei 
Lang weekend Hemelvaartsdag 
31 mei dinsdag 
Vergadering GMR 
1 juni woensdag 
Praktisch verkeersexamen 
3 juni vrijdag 
Sportdag groep 8 
6 juni maandag 
Tweede Pinksterdag 
23 juni donderdag 
Vergadering OV en MR/OC 
24 juni vrijdag  
Rapporten mee 
Wk 26 
Eventueel Kind/oudergesprekken 
28 juni dinsdag 
Vergadering GMR 
 
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 afge-
lopen weken gestart of starten binnen-
kort op de Bosmark. Welkom en veel 
plezier toegewenst op onze school. 
 

 
Roshena Samboe (gr 6) 

Vilano Hunting 
Meryem Bigin 

Ali Bigin 
Kiril Gontar (gr. 3) 

Lera Nesterenko (gr. 3) 
Vika Mieshkova (gr. 6) 
Lola Skrychevka (gr. 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oproep Zomerfeest 
Over twee weken staat het zomerfeest 
gepland. In totaal hebben we deze dag 
80 begeleiders nodig. Helaas zitten we 
qua aanmeldingen nog niet op de helft. 
We willen dit jaar de kinderen een 
onvergetelijke dag bezorgen, maar dat 
kan alleen met uw medewerking! We 
hebben uw hulp dus echt heel hard 
nodig! Daarom willen we u nogmaals 
vragen of u op deze dag en de avond 
ervoor in de gelegenheid bent om te 
komen helpen. U kunt zich via Parro bij 
de groepsleerkracht van uw kind aan-
melden. Voor eerdere informatie over 
het zomerfeest verwijzen we naar het 
Parrobericht van 19 april en 11 maart. 
We hopen op uw aanmelding zodat we 
er samen een geweldig feest van kun-
nen maken! 

 
SCEDA 
Vanwege het turbulente jaar met alle 
aanpassingen rondom corona zal het 
dansproject er dit jaar iets anders uit-
zien, maar niet minder leuk. De dans-
lessen worden tijdens de gymuren op 
de dinsdag aangeboden door Danthé 
danstheater. Het rooster voor de dans-
lessen ziet er als volgt uit: 
Op dinsdag 10 mei voor de groepen: 
Krekels, Lieveheersbeestjes, 3a, 4a, 
5a, 6a en 8b. 
Op dinsdag 17 mei voor de groepen 5b 
en 7b. 
En op dinsdag 24 mei voor de groepen 
Vuurvliegjes, Rupsen, 3b, 4b, 6b, 7a 
en 8a. 
 
 
 
 



  

Oproep brigadiers 
Met het huidige team brigadiers is het 
rooster voor de ochtenden gewaar-
borgd. Ons streven is dat we ook de 
middagen weer gaan brigadieren. Wie 
komt ons team versterken zodat we dit 
kunnen realiseren? Elke ouder wil toch 
graag dat zijn of haar kind veilig kan 
oversteken. 
Of je 1x per week be-
schikbaar bent, 1x per 
maand of flexibel/inval, 
alle hulp is welkom! Het 
kost je een kwartiertje tijd 
per keer. 
Iedereen is welkom om 
aan te sluiten, ook als je 
geen kinderen op de Bosmark hebt. 
Na het deelnemen aan een korte trai-
ning kun je aan de slag. Heb je vragen 
of wil je je aanmelden? Stuur een be-
richtje naar de verkeersouder van de 
Bosmark Miranda Geven:  
miranda.geven@hotmail.com 
Laten we samen zorgen voor de vei-
ligheid van onze kinderen! 
 
 

Verkeerssituatie rondom  
IKC de Bosmark 
Binnen de gemeente wordt er momen-
teel gestart met de werkvoorbereiding 
van de herinrichting van de Aaltense-
weg. De aanbestedingsprocedure voor 
de werkvoorbereiding vergt enige tijd. 
Daarnaast is de gemeente ook afhan-
kelijk van een onderzoek naar de we-
gencategorisering binnen de gemeente 
Aalten. Hierbij wordt gekeken welke 
wegen mogelijk naar 30km/u kunnen  
en welke maatregelen hierbij horen.  
De gemeente streeft ernaar om eind 
november de eerste momenten met de 
buurt/school en andere belangheb-
benden op te starten.  
 
 
 
 
 
 
 

Vacatures ingevuld 
Wij zijn bezig met de bezetting van de 
groepen voor volgend schooljaar. In de 
nieuwsbrief van juni verwachten wij het 
overzicht met ouders/verzorgers te 
kunnen delen. Op dit moment kunnen 
wij al wel melden dat wij twee vacatu-
res hadden en deze zijn allebei inge-
vuld. Volgend schooljaar komen Mar-
lies Meuleman en Emmy Spronk ons 
team versterken. Marlies in de onder-
bouw en Emmy in de bovenbouw. 
 

Muzieklessen 
Gido van Schijndel heeft vanaf mei 
een nieuwe baan. Deze kan hij niet 
combineren met de muzieklessen die 
hij geeft op de Bosmark. Daarom gaan 
wij op zoek naar iemand anders die 
deze lessen over kan nemen van Gido. 
Natuurlijk wensen wij Gido ontzettend 
veel succes en plezier met zijn nieuwe 
uitdaging. Wij bedanken hem voor alle 
muzikale lessen van de afgelopen 
jaren! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actie ‘vakantietasjes’ 
voor de minima 
Ook dit jaar wordt er weer een ‘vakan-
tietas’ actie georganiseerd door het 
Meedoenpact Aalten en de kerken in 
Aalten, Bredevoort en Dinxperlo. Va-
kantietasjes worden uitgedeeld aan 
kinderen (0-14 jaar) uit gezinnen die 
het financieel moeilijk hebben. 
Als u denkt in aanmerking te komen 
voor deze actie meldt dit dan voor 
30 mei via: 
info@meedoenpactaalten.nl 
Bij aanmelding graag de volgende 
gegevens doorgeven: 
-        Naam, adres, woonplaats 
-        Aantal kinderen van 0-14 jaar (met 
vermelding geboortejaar) 
Er zal strikt vertrouwelijk met de door u 
verstrekte gegevens worden omge-
gaan. 
In de week voor de zomervakantie 
zullen de vakantietasjes worden be-
zorgd. 
  
 
IKC-raad 
Het huidige beleid en de nieuwe ontwikkelingen 
worden door de IKC-raad constructief kritisch ge-
volgd. 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 IKC-
raad (zie website - over ons - ikc raad) maar nog 
liever ontvangen we uw feedback schriftelijk per e-

mail:    mr@bosmark.nl 
Vergaderingen van de IKC-raad zijn openbaar en 
dus toegankelijk voor ouders/verzorgers en perso-
neel. Wilt u (een deel van) een vergadering bijwo-
nen, meldt het even bij het secretariaat via mail:  

mr@bosmark.nl 
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