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Belangrijke data 
30 juni donderdag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
5 juli dinsdag 
Afscheid groep 8a 
6 juli woensdag 
Afscheid groep 8b 
7 juli donderdag 
Doorschuiven groepen 
8 juli vrijdag 
Slotviering 
8 juli vrijdag 
Laatste schooldag 
11 juli t/m 19 augustus 
Zomervakantie 
22 augustus maandag 
Eerste schooldag 2022-2023 
 
 
 

 
 
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. 
 

 
Christian Tsagai 

Liv Meijer 
Gideon Jansen 
Sander Casilla 
Ove Kemink 

Jidde Lammers 
Cas Meijboom 
Aaron Swinkels 

Lotte Dieker 
 

 
 
 

Flyer Yunio (zie bijlage) 
Yunio Jeugdgezondheidszorg vraagt 
uw aandacht voor het vrijwilligerspro-
ject Steungezinnen. 
U vindt de flyer als bijlage bij deze 
nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hulpouders BEDANKT 
Aan het einde van een schooljaar 
waarin wederom veel van school en 
ouders werd gevraagd door Corona 
willen we alle ouders die ons, op welke 
wijze ook hebben geholpen hiervoor 
HARTELIJK BEDANKEN! 

Zonder uw steun en hulp 
zouden vele activiteiten 
onmogelijk te organiseren 
zijn. 

 

Bedank met woorden 
Als u (persoonlijk of via uw kind) de juf 
of meester wilt bedanken aan het eind 
van het schooljaar doe dit dan a.u.b.  
met een gesproken bedankje, een 
hand of berichtje. Cadeautjes, hoe lief 
bedoeld ook, zijn echt niet nodig. 
Soms wordt een juf/meester overladen 
met attenties terwijl er op de Bosmark 
heel veel medewerkers zijn die zich 
indirect hebben ingezet voor uw kind 
en ouders/kinderen die geen attentie 
kunnen of willen geven worden hier-
mee in verlegenheid gebracht.  
 

Studiedagen 
Het overzicht van de schoolvakanties 
2022-2023 hebben wij in het voorjaar 
in de nieuwsbrief vermeld. Inmiddels 
zijn ook de studiedagen  voor volgend 
schooljaar bekend, namelijk: dinsdag 
20 september (Accentdag), maandag 
3 oktober, vrijdag 18 november, 
woensdag 25 januari, maandag 
27 februari (aansluitend aan de voor-
jaarsvakantie), dinsdag 11 april (aan-
sluitend aan het Paasweekend) en 
woensdag 28 juni. 
Alle vakanties en studiedagen staan 
ook op de nieuwe jaarkalender die u 
binnenkort ontvangt. 
 
 



  

Personeel 
Na de zomervakantie werkt Mirjam 
Lammers in de Lieveheersbeestjes 
samen met Annemijn van Loon. An-
nemijn heeft nog bevallingsverlof tot 
eind september. Er komt vervanging 
voor Annemijn, maar op dit moment is 
nog niet duidelijk wie dat gaat doen. 
Annuska Klein Nibbelink werkt samen 
met Jet Huiskamp in de Krekels. Jet 
kan nog niet volledig starten na de 
zomervakantie. Zij wordt vervangen 
door Talitha Vreman. 
Ria Wesselink staat op de maandag in 
groep 4b en op de donderdag en vrij-
dag in groep 4a. Zij kan nog geen hele 
dagen lesgeven. Daarom wordt zij na 
de zomervakantie nog vervangen door 
Carola Scholten. 
Dike van den Berg is IB-er bovenbouw 
(groep 5 t/m 8). Na de zomervakantie 
zal Janine Stuivenberg samen met 
Dike de IB werkzaamheden in de bo-
venbouw oppakken totdat Dike weer 
volledig aan het werk kan. 
Monika Kersten is na de zomervakan-
tie weer de IB-er voor de onderbouw 
(groep 1 t/m 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepsindeling en Personeel 
2022-2023 
Volgend jaar ziet de bemensing van de 
groepen er als volgt uit: 
Rupsen: Lenie Dietz (ma, di) en Mar-
lies Meuleman (wo, do, vr) 
Vuurvliegjes:  Jeanet Wassink 
(ma,di,wo) en Danielle Geurink (do,vr) 
Krekels: Annuska Klein Nibbelink (ma, 
di, vr) en Jet Huiskamp  
Lieveheersbeestjes: Mirjam Lammers 
(ma, di, wo) en Annemijn van Loon 
(do, vr) 
Groep 3a: Riet Duenk (ma) en Tjitske 
te Veldhuis (di, wo, do, vr) 
Groep 3b: Nashira de Jong (ma, di, 
do, vr) en Riet Duenk (wo)  
Groep 4a: Joyce Wynia (ma, di, wo) 
en Ria Wesselink (do, vr) 
Groep 4b: Ria Wesselink (ma) en 
Nicoline Tammes (di, wo, do, vr) 
Groep 5a: Nikky Kruisselbrink (ma, di, 
do, vr) en Linda Smeenk (wo) 
Groep 5b: Stijn Bulsink (ma, di, wo) en 
Linda Smeenk (do, vr)   
Groep 6a: Lenneke van Harten (ma, vr 
gedeeld) en Astrid Wensink (di, wo, 
do, vr gedeeld) 
Groep 6b: Carin Stavast (ma, di, wo, 
vr) en Lenneke van Harten (do) 
Groep 7a: Marianne Nijenhuis (ma, di, 
wo, do) en Dianne Rutgers (vr)  
Groep 7b: Dianne Huisman (ma, di, 
wo, vr) en Martijn ten Brinke (do)  
Groep 8a: Martijn ten Brinke (ma, di, 
vr)  en Femke v.d. Bergh (wo, do) 
Groep 8b: Margriet Fix (ma, di, wo) en 
Emmy Spronk (do, vr) 
 
Ondersteuners 
Onderbouw: Karin Keijzer, Ria Blom en 
Esther Berkelder 
Middenbouw: Marsha Overgoor, Mir-
jam Hahné en Dieuwke van Duist 
Bovenbouw: Roos-Marie Aalders en 
Jenske Wildenbeest 
Taalklas: Mirande Navis, Ria Blom en 
Irene Finkenflugel 
 
 
 
 
 

Afscheid groep 8 
Volgende week nemen we afscheid 
van groep 8. De kinderen van groep 8 
zijn druk bezig met de musical ‘Het 
laatste level’ welke ze zullen opvoeren 
voor ouders, leerlingen en genodigden. 
Op dinsdag 5 juli is de afscheidsdag 
voor groep 8a en op woensdag 6 juli 
voor groep 8b. De afscheidsdag ziet er 
als volgt uit; ’s morgens wordt de mu-
sical opgevoerd voor de leerlingen van 
groep 3 t/m 7 (op dinsdag de a groe-
pen en op woensdag de b groepen), ’s 
middags is er een voorstelling voor 
genodigden (grootouders, broers, zus-
sen etc ). Aan het eind van de middag 
wordt er samen met de meesters/juffen 
gegeten. Daarna begint de feestelijke 
afscheidsavond. 
We wensen de kinderen van groep 8 
en hun ouders een heel plezierige 
avond. 
 
We nemen afscheid van groep 8 en 
wensen…… 

Alyssia, Anna, Anouk,  

Benthe, Berbel, Billie,  

Camé, Casper, Coco, Collin, 

Dahné, Dewi, Djaybie, Dylan, 

Eefje, Elise, Fiene, Ghina,  

Jay, Jet, Julia, Julie, Julio,  

Jur, Jurre, Kaitlyn, Kaylee,  

Laura, Liah, Lucas, Lynn,  

Marith, Matt, Matthijs,  

Mattu, Meeke, Melle,  

Mila, Noud, Olivia, Pem,  

Pieter, Roos, Sep,  

Sky, Sophie, Tessel,  

Ties, Tobias, Wendy,  

Willem en Yinthe 
……een hele plezierige tijd in het 
voortgezet onderwijs en alle goeds toe.  
 
 

 
 
 
 



  

Geen mobiel op school – 
graag thuis laten 
In het verleden hadden wij niet vol-
doende devices op school en was het 
soms handig dat kinderen hun mobiel 
bij zich hadden voor educatief gebruik. 
Tegenwoordig hebben wij voldoende 
devices en is een mobiel op school 
niet meer nodig. 
Het afgelopen jaar hebben wij ervaren 
dat het mobielgebruik direct voor en na 
schooltijd voor onrust kan zorgen. Kin-
deren zijn bezig met hun mobiel in 
plaats van het begroeten van elkaar en 
het echt zien van elkaar. Dit mobiel 
gebruik in de ochtend en na schooltijd 
roept voor verschillende kinderen ook 
spanningen op. Er worden foto’s en 
berichtjes verstuurd waar niet iedereen 
blij mee is. Dit gegeven zorgt er voor 
dat kinderen ‘geprikkeld’ binnenkomen 
en na schooltijd direct weer ‘aan’ staan 
op social media. Dit zorgt met enige 
regelmaat voor onrust in de klas. 
Als school zouden wij hier heel graag 
een kentering in zien. Kinderen die op 
school komen, elkaar begroeten en 
lekker kletsten met elkaar (en niet met 
of via de mobiel). Ook na schooltijd 
nog even die aandacht voor elkaar, 
wat ga je doen, ik zie je morgen weer. 
Dit zijn redenen waarom wij volgend 
schooljaar kinderen en ou-
ders/verzorgers vragen om de mobiel 
van het kind thuis te laten. 

 
 
 
 

Afscheid MR/OC leden 
We nemen dit jaar afscheid van vier 
van onze leden binnen de Medezeg-
genschapsraad en de Oudercommis-
sie. 
Bij de oudergeleding van de MR ne-
men we afscheid van Frederike Neder-
lof en bij de personeelsgeleding gaat 
Judi Westerveld-Rougoor afscheid 
nemen. 
Evelien te Grotenhuis en Nina Lie-
brand nemen afscheid van de OC. 
Bij deze willen we hen heel erg bedan-
ken voor hun jarenlange inzet. Fijn dat 
jullie elk op je eigen manier zoveel 
hebben betekent voor de Medezeg-
genschapsraad en voor de Ouder-
commissie van ons IKC. 
  
Gelukkig hebben we weer ouders be-
reid gevonden om deel te nemen aan 
de Medezeggenschapsraad en de 
Oudercommissie. Dit zijn Lenneke 
Schoppers en Asmahan Hamdi voor 
de oudergeleding van de MR, voor de 
OC is dat Fernanda Prinzen. In het 
nieuwe jaar zullen nog een aantal ou-
ders kijken of ze mee willen denken 
binnen de OC. 
Voor het personeelsgedeelte neemt 
Jenske Wildenbeest deze taak op zich. 
Wij wensen iedereen een ontzettend 
fijne tijd bij de Medezeggenschapsraad 
en bij de Oudercommissie van IKC de 
Bosmark. 
Als laatste wensen wij u allen een fijne 
en vooral ontspannen en gezonde 
zomervakantie toe. 
MR/IKC raad de Bosmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijne 
Zomervakantie 

allemaal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


