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Belangrijke data
6 september dinsdag
OV-vergadering
IKC-vergadering
8 september donderdag
Startbijeenkomst gr. 7 en 8
9 september vrijdag
Startbijeenkomst gr. 5 en 6
Wk 37 en 38
Startgesprekken gr. 5 t/m 8
15 september donderdag
Startbijeenkomst Rupsen/Krekels/gr. 3
16 september vrijdag
Startbijeenkomst Vuurvl/LieveHB/gr 4
Wk 38 en 39
Startgesprekken gr. 1 t/m 4
20 september dinsdag
Accentdag team, leerlingen vrij
21 september woensdag
Schoolvoetbaltoernooi
22 september donderdag
Folder ‘Voel je fijn op school’
in gr. 4 t/m 8
27 september dinsdag
GMR-vergadering
3 oktober maandag
Studiedag team, leerlingen vrij
5 t/m 14 okt
Kinderboekenweek

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.
Lars Bieleveldt
Stan Bieleveldt
Arif Bilal
Jules Hubers
Siem Lieftink
Silwano Haben Gebregergisch
Lieuwe Hermes
Jack Ooms
Livia Seesink
Ryan van Hasseld
Mees Wisman
Maud Mastebroek

De IKC Nieuwsbrief verschijnt maandelijks (ongeveer
10 keer per jaar) en wordt verzonden naar alle ouders van
de basisschool, de kinderopvang en de BSO.

privacyvoorkeuren instellen:
Ieder schooljaar vragen we u om uw
privacyvoorkeuren door te geven. Ook
nu weer vragen we u om dit te doen.
Parro en de scholen doen er alles aan
om zorgvuldig en gepast om te gaan
met de privacy van kinderen. Omdat
het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden
wordt en dit wettelijk verplicht is, heeft
Parro een manier gevonden om dit
heel makkelijk, veilig op te lossen.
Hoe werkt het?
Open Parro en ga naar de groep van
uw kind:
- Onder acties (onder de groepen)
vindt u de Privacy-voorkeuren.
- Tik op Privacy-voorkeuren.
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.
Meldingen ‘alles gelezen’ markeren:
Wellicht herkent u het: er blijven in
Parro bolletjes openstaan van niet
gelezen berichten of agenda-opties.
Soms kan dat lastig zijn. Dit kunt u
eenvoudig oplossen door onder acties
(onder de groepen) te klikken op de
zin: “Markeer alles als gelezen”. Alle
bolletjes verdwijnen nu. De berichten
blijven natuurlijk wel in Parro staan.
Ziekmeldingen en overige berichten:
Via Parro kunt u eenvoudig berichten
sturen naar de leerkracht van uw kind.
Wanneer het een ziekmelding betreft
ontvangen wij deze graag vóór
8.30 uur. Als de klas eenmaal is opgestart kan de leerkracht alleen tussen
de lessen door berichten te checken.
Heeft u een ziekmelding of andere
dringende melding ná half negen,
neem dan telefonisch contact op met
de school.

Ouder/informatieavond online-veiligheid door HALT

Kinderen en jongeren hebben niet
altijd door waar hun digitale acties toe
kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en
kan het zelfs strafbaar zijn. Tijdens de
informatieavond verzorgt door HALT
praten we over de invloed van sociale
media en online veiligheid op kinderen
en jongeren en de mogelijke gevolgen,
ook komt aan bod wat groepsdruk doet
met kinderen en hun onlinegedrag.
Verder worden er tips gegeven voor
veilig gebruik van internet. Deze informatieavond sluit aan bij de les die de
kinderen uit groep 7 en 8 krijgen over
online veiligheid. De informatieavond is
bedoeld voor de ouders van kinderen
vanaf groep 5.
Hierbij nodigen we u van harte uit!
Wat: Informatieavond Online Veiligheid
door HALT
Wanneer: 19 september 2022
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: De Bosmark Dinxperlo

Uit het Atelier,

Na de vakantie zijn we weer begonnen met het Atelier en ook
groep drie komt één keer per veertien dagen om kunstzinnig bezig te
zijn. Twaalf groepen kinderen,
fantastisch!
Dit jaar integreren we de Beeldende vorming in Da Vinci.
Elke groep heeft vier thema’s per
jaar:
Groep 3 Wie ben ik
Groep 4 Lang geleden
Groep 5 Het begin
Groep 6 Egyptenaren
Groep 7 Inheemse Amerikanen
Groep 8 Maori’s
Voor de volgende les zou het fijn
zijn wanneer ieder kind een schort
heeft, voorzien van naam.
Dit kan een oud overhemd zijn of
een te groot T-shirt.
Wij sparen: Pringles bussen, eierdozen, stevige lange rollen, tijdschriften en kranten. Helpt u mee?

Schoolvoetbaltoernooi

Het schoolvoetbaltoernooi vindt dit jaar
plaats op woensdag 21 september.
Het toernooi wordt georganiseerd door
de activiteitencommissie van FC Dinxperlo. Het begint om 15.00 uur en
wordt gehouden op sportpark ’t Welink.
De kinderen uit de betreffende groepen ontvangen hierover de benodigde
informatie.
Publiek is van
harte welkom.

Werkgroep Hoofdluis
Onlangs heeft de werkgroep Hoofdluis
via de mail een oproep gedaan voor
het werven van nieuwe mensen die
willen helpen bij de hoofdluiscontroles.
Hierop heeft een aantal ouders positief
gereageerd. Heel fijn!
Er kunnen echter nog mensen bij.
Bent u in de gelegenheid om op een
vrijdag en/of maandag te helpen om te
helpen bij het uitvoeren van de hoofdluiscontroles of wilt u eerst nadere
informatie, neem dan contact op met
de contactpersoon: Claudia Bosman
tel: 06-50496686

