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Belangrijke data 
5 t/m 16 oktober 
Kinderboekenweek ‘Gi-Ga groen 
11 oktober dinsdag 
OV-vergadering 
13 oktober donderdag 
Voorleesfeest Kinderboekenweek 
24 t/m 28 oktober 
Herfstvakantie 
3 november donderdag 
Inloopmiddag 14.00 tot 14.30 uur 
4 november vrijdag 
Hoofdluiscontrole gr. 1 t/m 4 
7 november maandag 
Hoofdluiscontrole gr. 5 t/m 8 
8 november dinsdag 
St. Maartensoptocht gr 5 
8 november dinsdag 
Techniekles gr 8b 
8 november dinsdag 
Verschijnen nieuwsbrief november 
9 november woensdag 
Techniekles 7b 
10 november donderdag 
Fietsenkeuring 

 
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. 
 
 

 
Isac Rutgers 

Dirk Hofs 
Aisha Alshreeda 

 
 
 
 
 

Folder ‘Voel je fijn op school’ 
In de afgelopen week is er in de groe-
pen 4 t/m 8 aandacht besteed aan 
‘Voel je fijn op school’. Dit gaat over 
het belang van je veilig voelen op 
school en dat je altijd bij de vertrou-
wenspersonen van de school terecht 
kunt als het even niet zo fijn is. 
De nieuwe folder staat op de website 
van de Bosmark. Klik  hier om direct 
naar de folder te gaan. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober start de Kinder-
boekenweek met het thema Gi-ga-
groen. Voor onze school wordt dit een 
week vol (voor)lezen en leesplezier. 
Als opening zullen wij woensdag met 
de kinderen naar het bos gaan voor 
een boekenpicknick. Gedurende de 
week zijn er dan tal van activiteiten om 
het leesplezier te vergroten. De Kin-
derboekenweek zal afgesloten worden 
op donderdag 13 oktober met een 
voorleesfeest. 
 
 

 
 
 
 
 
Uitnodiging Voorleesfeest 
Op donderdag 13 oktober 2022 vindt 
er een voorleesfeest plaats op IKC de 
Bosmark! 
Jullie zijn allemaal (ouders en kin-
deren)  van harte welkom om dit voor-
leesfeest mee te vieren. Omdat het 
feest voor het slapen gaan plaats vindt 
mogen jullie in je pyjama of onesie 
naar school komen. Als jullie willen 
mogen jullie natuurlijk ook een knuffel 
meenemen.  
Misschien hebt u als ouder een lieve-
lingskinderboek? Wilt u deze dan ook 
meenemen?  
Doel van deze avond is om te ervaren 
dat voorlezen een feestje is! 
 
Om deze avond goed te laten verlopen 
is er een verdeling gemaakt per gezin, 
gebaseerd op de eerste letter van de 
achternaam van uw kind(eren). 
 

https://www.bosmark.nl/onderwijs/voel-je-fijn-op-school/


  
Tijd Beginletter achternaam 

17.45u-18.30 u A t/m M 

18.45u-19.30 u N t/m Z 

 
U wordt bij de hoofdingang ontvangen. 
Vervolgens vindt er een start en uitleg 
plaats op het leerplein en daarna vie-
ren we voorleesfeest.  
We starten de eerste ronde om 
17.45 uur en de tweede ronde om 
18.45 uur. Natuurlijk mag u onderling 
ruilen wat betreft tijd.   
Allemaal van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groeten,  
Team IKC de Bosmark  
 
Waar: IKC de Bosmark 
Tijd:  17.45 u-18.30 u  

Beginletter achternaam  
A t/m M 

          18.45 u-19.30 u  
Beginletter achternaam  
N t/m Z 

 
Meenemen? Pyjama of onesie, knuf-
fel, lievelingskinderboek 
 

 
St. Maartensoptocht 
Op dinsdag 8 november gaat groep 5 
samen met de leerlingen van de Lud-
gerusschule, meedoen aan de St. 
Maartensoptocht in Bocholt. Dit in het 
kader van de uitwisseling met deze 
Duitse school. Nadere informatie volgt 
nog.  
We zijn blij dat dit leuke evenement, na 
twee coronajaren weer door kan gaan.  

 

 

Fietsenkeuring 
Op donderdag 10 november worden 
de fietsen van alle leerlingen van 
groep 4 t/m 8 gekeurd door een dele-
gatie vrijwilligers van Veilig Verkeer 
Nederland afd. Aalten. De fietsenkeu-
ring vindt plaats op het schoolplein en 
we gaan ervan uit dat alle leerlingen uit 
de genoemde groepen die dag met de 
fiets naar school komen. Om u vol-
doende tijd te geven om eventueel 
samen met uw kind de fiets te contro-
leren en aan te passen vindt u hieron-
der alvast de brief van VVN en de pun-
ten waaraan een goedgekeurde fiets 
moet voldoen. 
 

Beste ouders, verzorgers, 
Het moet je als ouder een geruststel-
lend gevoel geven te weten dat je kind 
veilig zijn dagelijkse gang naar school 
kan maken. 
Gemeente, politie, school, verkeersou-
ders enVeilig Verkeer Nederland afd. 
gemeente Aalten doen daarom hun 
best die maatregelen te nemen die de 
verkeersveiligheid van uw kind ten 
goede komen. 
Eén van die maatregelen is de jaarlijk-
se fietsenkeuring in de herfst. In een 
jaargetijde dat regen, mist, donkerte, 
sneeuw en gladheid die veiligheid 
sterk kunnen beïnvloeden is het van 
het allergrootste belang dat de fiets 
van uw kind veilig is. 
Daarom worden op 10 november op 
school de fietsen gekeurd van de kin-
deren van de groepen 4 t/m 8. Aan de 
hand van een keuringskaart wordt elke 
fiets door deskundigen beoordeeld. 
Tekortkomingen worden op de kaart 
aangegeven en vervolgens gaat de 
kaart mee naar huis, zodat ook u kunt 
constateren wat er niet deugt aan de 
fiets. De bedoeling is dan dat u in het 

belang van de verkeersveiligheid van 
uw kind de tekorten alsnog gaat (laat) 
opheffen. 
Een fiets wordt goedgekeurd als er 
niets aan mankeert en dus voldoet 
aan de eisen zoals gesteld in de 
circulaire “Wat is een verkeersveili-
ge fiets”, die u hierbij tevens ont-
vangt.  Een goedgekeurde fiets 
krijgt een veiligheidssticker waarop 
staat: “deze fiets is oké”.  Boven-
dien krijgt elk kind waarvan de fiets 
is goedgekeurd een leuk presentje. 
U kunt zelf vóór de keuring op school 
al controleren hoe de staat van de fiets 
is en wat eraan verbeterd dient te wor-
den.  
En let u daarbij speciaal op hetgeen 
voorgeschreven staat over de reflectie 
in de wielen: Fietsen moeten zijn 
voorzien van minimaal twee witte of 
gele reflectoren in elk wiel of reflec-
tie rondom in elk wiel. 
Voer die controle uit, want het is in het 
belang van de verkeersveiligheid van 
uw kind. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewer-
king. 
 
Eddy ten Broeke secretaris Veilig Ver-
keer Nederland gemeente Aalten. 

 
AAN DEZE PUNTEN MOET EEN 
FIETS TEN MINSTE VOLDOEN. 
 

1. Het stuur zit goed vast. 
2. De bel is goed te horen. 
3. De handvatten zitten goed vast 

aan het stuur en zitten vast. 
4. De rem werkt goed. Uitsluitend 

handremmen? Dan moeten beide 
remmen goed werken. 

5. Indien van toepassing: de rem-
blokjes zijn niet versleten. 

6. De achterband is heel en heeft 
voldoende profiel. 

7. De voorband is heel en heeft vol-
doende profiel. 

8. De spaken in beide wielen zitten 
goed vast. 

9. De trappers zijn voldoende stroef 
en voorzien van gele reflectoren. 

10. Het zadel zit goed vast. 



  
11. Je kunt met beide voeten(tenen) 

net de grond raken als je op het 
zadel zit. 

12. De ketting is goed afgesteld: niet 
te slap, niet te strak. 

13. Er zit een rode reflector aan de 
achterkant van de fiets of geïnte-
greerd in het achterlicht. 

14. De banden zijn voorzien van cir-
kelvormige reflectie, of er zitten in 
elk wiel twee witte of gele reflec-
toren. 
 

BIJ DE FIETSKEURING IN HET NA-
JAAR KOMEN ER VOLGENDE AAN-
VULLINGEN BIJ. 

15. De koplamp werkt goed, straalt 
naar voren en geeft wit of geel 
licht. 

16.  Het achterlicht werkt goed, 
straalt naar achteren en geeft 
rood licht. 

17.  Indien van toepassing: de dyna-
mo werkt goed, ook bij nat weer. 

 
 

Informatieavond OV 
Op 19 september hebben we als Ou-
dervereniging van de Bosmark een 
informatieavond georganiseerd. Job 
Ten Teije van HALT was te gast. Hij 
heeft verteld over de invloed van 
groepsdruk en sociale media op kin-
deren en jeugdigen en de rol die ou-
ders daarin kunnen spelen. Het was 
een goed bezochte leerzame avond! 
Heb je ideeën voor een volgende in-
formatieavond? Laat het dan weten 
aan de Oudervereniging! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Er zijn  een aantal vaste items waarvoor wij 
ieder jaar weer even uw aandacht vragen 
en waarop wij nieuwe ouders willen atten-
deren. Hieronder op een rijtje: 

Start van de dag 

Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen 
naar binnen en nemen de eventuele 
meegekomen ouders afscheid op het 
plein.   
Om 8.25 uur gaat de eerste bel.   
Ouders van 4-jarigen mogen de eerste 
weken mee naar binnen. In overleg 
met de leerkracht wordt dit langzaam 
afgebouwd.  
Hebt u een vraag aan de leerkracht, 
maak dan even een afspraak of stuur 
een bericht via Parro. 
 

Gevonden voorwerpen 
Als een jas, een tas of ander voorwerp 
wordt gevonden in of bij de school 
wordt deze veelal afgegeven aan de 
leerkracht of bij de balie. In de meeste 
gevallen komt het gevonden voorwerp 
weer bij de rechtmatige eigenaar te-
recht. Toch verbaast het ons hoeveel 
goede kledingstukken of zelfs gevulde 
gymtassen nooit worden opgehaald en 
uiteindelijk in de kledingcontainer be-
landen. Door kledingstukken en voor-
werpen te voorzien van een naam kan 
dit voorkomen worden. Zeker nu de tijd 
van de mutsen, sjaals en handschoe-
nen weer aanbreekt willen wij u vragen 
hierop te letten.  
 

Kloppen uw gegevens nog? 
Bij de aanmelding van uw kind geeft u 
een aantal telefoonnummers door aan 
school zodat wij, voor overleg of in 
geval van nood, contact met u op kun-
nen nemen. Deze gegevens kunnen in 
de loop van de tijd wijzigen. Zo kan het 
zijn dat uw vaste nummer is vervallen, 
een mobiel nummer is gewijzigd of het 
doorgegeven nummer van uw werk of 
van de oppas is niet meer van toepas-
sing. Indien er voor uw gezin recente-
lijk wijzigingen hebben plaatsgevonden 
in bovengenoemde gegevens, wilt u 
dat dan doorgeven aan school? Bij 
voorbaat dank. 

 

Even voorstellen 
Mogelijk krijgt u te maken met een 
nieuw gezicht op de opvang of in de 
klas van uw kind. Daarom stellen een 
aantal nieuwe medewerkers op de 
opvang en studenten die voor langere 
tijd werkzaam zijn op IKC de Bosmark 
zich hieronder aan u voor. 
 

Mirthe Huls 
Hoi allemaal! Mijn 
naam is Mirthe 
Huls, ik ben 19 
jaar oud en woon 
in Silvolde. Ik zit 
nu in het derde 
leerjaar op Iselinge 
Hogeschool. Ik 
loop dit schooljaar 

stage in groep 1/2 (de lieveheersbeest-
jes) van juf Mirjam en juf Annemijn. 
Naast mijn opleiding werk ik bij de plus 
in Silvolde en vind ik het altijd erg ge-
zellig om samen met mijn vriendinnen 
te zijn. Ik hoop dit jaar veel te mogen 
leren hier op school en natuurlijk een 
leuke tijd te beleven samen met de 
kinderen en collega’s! 
 
 

Veerle Klompenhouwer 
Mijn naam is Veerle 
Klompenhouwer, 
ben 19 jaar en 
woon in Lintelo. Ik 
ben derdejaars 
PABO student op 
Iselinge Hogeschool 
in Doetinchem. Dit 

schooljaar loop ik stage in groep 7b op 
maandag en dinsdag. Tijdens deze 
stage hoop ik veel te leren en ervarin-
gen op te doen. 
Met mijn ouders en twee broertjes 
hebben wij thuis een gezellige bees-
tenboel. Als bijbaantje werk ik bij een 
bakkerij. Verder maak ik in mijn vrije 
tijd graag muziek, houd ik ervan om 
creatief bezig te zijn en met vriendin-
nen leuke dingen te doen. 
 
 
 



  

Isa Kolenbrander 
Graag stel ik mij 
aan jullie voor!  
Mijn naam is Isa 
Kolenbrander, 24 
jaar en woonachtig 
in Gendringen. Per 
5 september ben ik 
met veel plezier 

gestart als BBL-student ‘Gespeciali-
seerd Pedagogisch Medewerker’ op de 
Bosmark. Ik zal voornamelijk te vinden 
zijn bij de Muisjes en werk op de 
maandag, dinsdag en woensdag. 
Voorheen heb ik gewerkt als verlos-
kundige, maar hier vond ik niet meer 
mijn geluk in. De keuze voor de kin-
deropvang was vervolgens snel ge-
maakt. Het werken met kinderen heb ik 
namelijk altijd al erg leuk gevonden, 
met een grote interesse voor het psy-
chosociale aspect.  
Ik kijk uit naar dit nieuwe avontuur en 
hoop jullie snel te mogen ontmoeten! 
 

Emmy Spronk 
Mijn naam is Em-
my Spronk-Klein. 
Ik ben 33 jaar, 
getrouwd met Rick 
en heb twee jon-
gens van 0 en 3 
jaar. Ik woon in 
Doetinchem en 

mag sinds dit schooljaar iedere don-
derdag en vrijdag de mooie route naar 
Dinxperlo rijden, om deze twee dagen 
les te geven aan groep 8B. Ik ben een 
leerkracht die waarde hecht aan hu-
mor, structuur, duidelijkheid en een 
goed gesprek. De kinderen goed leren 
kennen is dan ook voor mij de basis 
voor een fijn schooljaar. In mijn vrije 
tijd kook ik graag, ben ik dol op compu-
ter -en bordspellen en geniet ik van het 
zien opgroeien van mijn twee kinderen. 
Ik kijk uit naar een fijn schooljaar op de 
Bosmark! 
 
 
 
 
 

Sanneke van Kernebeek 
Mijn naam is Sanneke 
van Kernebeek, bijna 
27 jaar en woon samen 
met mijn 2 katten in het 
mooie Borculo. Vanaf 
12 september ben ik 
werkzaam bij IKC de 

Bosmark in de opvang! Ik ga een com-
binatie werken van de opvang en BSO. 
Kijk er erg naar uit en heb er onwijs zin 
in! Tot snel! 
 

Luca van den Bergh 
Mijn naam is 
Luca van den 
Bergh en ik 
studeer aan 
de Pabo van 
Iselinge Ho-
geschool in 
Doetinchem. 

Momenteel zit ik in mijn 4e jaar en volg 
ik de opleiding met veel plezier. 
Al sinds mijn kleutertijd wil ik graag 
leerkracht worden. Na het vmbo afge-
rond te hebben in 2016, studeerde ik 
door aan het Graafschap College aan 
de opleiding onderwijsassistent mbo 
niveau 4. 
In de afgelopen jaren is mijn enthousi-
asme voor het vak van leerkracht al-
leen maar toegenomen. 
Ik ben blij dat ik het komende school-
jaar in groep 6b mijn LIO-stage mag 
lopen. Met de reeds mooie dagen die 
ik met de kinderen en de collega’s heb 
mogen beleven ben ik er zeker van dat 
het een prachtige tijd gaat worden! 
In mijn vrije tijd maak ik graag muziek. 
Ik speel bugel en trompet bij muziek-
vereniging de Eendracht in Aalten en 
muziekvereniging Advendo in Lintelo. 
Daarnaast geef ik vanuit de muziek-
vereniging ook muzieklessen op CBS 
de Groen van Prinsterer en SBO 
Nieuw Hessen in Aalten en geef ik de 
AMV-cursus binnen de Eendracht 
(SCHIK!-cursus). 
Heeft u vragen, mag u mij die altijd 
stellen. 
We maken er een prachtig jaar van! 
 

Ilona Heinen 
Ik ben Ilona Heinen, 36 jaar en ik woon 
samen met mijn vriend Wilger en onze 
twee zoons Nando en Roman in Bre-
devoort. Afgelopen jaren heb ik ge-
werkt in de kinderopvang en de bso bij 

een andere 
organisatie. 
Maar vanaf 1 
oktober zullen 
jullie mij tegen-
komen bij De 
Zonnekinderen, 

dinsdag en donderdag worden mijn 
werkdagen. De ochtenden zal ik in de 
Heurne werken bij de Boskabouter en 
de middagen bij de bso op de Bos-
mark.  
Wat ik zo leuk vind aan het werken 
met kinderen, is dat ieder kind uniek is. 
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar 
manier. Elke dag in de kinderopvang is 
anders en dat maakt het werken met 
kinderen uitdagend. Het belangrijkste 
vind ik dat kinderen zich veilig voelen 
en zichzelf kunnen zijn. Plezier maken 
staat bij mij bovenaan.  
Tot gauw!  

 
Andrea Houwers 
Ik ben 
Andrea 
Houwers, 
34 jaar en 
ik kom uit 
Aalten. 
Mijn zoon 
is 14 jaar 
en hij heet Lars. En mijn partner heet 
ook Lars.  
Dat is om het even makkelijk te ma-

ken😉 

Ik hou ervan om op zijn tijd te kunnen 
genieten van een hapje, een drankje 
en een avond stappen.   
Sinds 1 september werk ik bij Zonne-
kinderen. Het is heerlijk om met kin-
deren te werken. Ze geven mij energie. 
Het is mooi om de kinderen te mogen 
ondersteunen bij de ontwikkeling die 
ze doormaken.  
Ik hoop op een mooie tijd met de kin-
deren, jullie en mijn collega’s.   



  

Marlies Heideman 
Mijn Naam is 
Marlies Hei-
deman. Ge-
trouwd en 
moeder van 
twee mooie 
meiden. 
Dit schooljaar 

mocht ik starten in groep 1/2 bij de 
Lieveheersbeestjes. Inmiddels sta ik 
alweer een paar weken in groep 8b om 
Juf Margriet te vervangen. Ik doe dit 
met veel plezier. Ik hou van uitdagin-
gen en het is best een flinke stap van 
de kleuters naar groep 8. 
Ik ben nog niet zo heel lang in het on-
derwijs werkzaam, want ik ben eerst 
werkzaam geweest als verloskundige. 
Soms komen er kansen voorbij die je 
met beide handen moet aangrijpen. 
Voor mij is dat de overstap geweest 
naar het onderwijs. Ik vind het heerlijk 
om met de kinderen te werken en ze 
uit te dagen. Laat jezelf maar zien! Jij 
bent een mooi mens! 

 

10 jaar IKC de Bosmark! 
Op vrijdag 30 september vierden we 
het 10-jarig bestaan van IKC de Bos-
mark.  
Dit was een feestelijk moment! 
De kinderen en medewerkers vormden 
op het schoolplein een mooie 10 en 
deze werd vanuit de lucht gefotogra-
feerd.  
Ouders van de sfeercommissie en de 
Oudervereniging heel erg bedankt voor 
de sfeervolle versiering en de heerlijke 
traktatie ter gelegenheid van dit jubile-
um. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maand van de Opvoeding  
Oktober is de maand van de opvoe-
ding. Er zijn een aantal bijeenkomsten 
waarvoor wij flyers hebben ontvangen 
met het verzoek deze met u te delen.  
U ontvangt de flyers als bijlage bij deze 
nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen 
een hele fijne 

Herfstvakantie! 

 



Mediawijs opvoeden
Bijeenkomst voor ouders van kinderen in de leeftijd van 2 - 8 jaar

van 20.00 - 21.30 uur

Locatie: Den Diek, Dijkstraat 30 Lichtenvoorde

Meer info en/of aanmelden via: 

preventieplatformjeugd.nl/mediawijsheid 

DATUM:

DONDERDAG 13 OKTOBER

Doelgroep: Ouders van 
kinderen in de leeftijd 2-8 jaar

Aantal bijeenkomsten: 1

Aantal deelnemers: 
maximaal 15 personen

Mediawijsheid en kinderen
Veel opvoedvragen gaan over het 
mediagebruik van kinderen. Hoe leer je 
je kind om kritisch en bewust te gamen, 
internetten, lezen en tv te kijken. De grootste 
uitdaging voor ouders blijkt om een goede 
balans te vinden. 

Tijdens de bijeenkomst worden je vragen 
over mediagebruik beantwoord.

• Hoe mediawijs is jouw kind en welke invloed  
heb jij als ouder(s) op het mediagebruik  
van jouw kind? 

• Welke mediaproducten zijn  
geschikt voor het jonge kind? 

• Wat is het belang van een actieve begeleiding? 
• Welk nut heeft het praten over wat je ziet  

met je kind? 
• Hoeveel tijd mag een kind aan media besteden? 

Gezamenlijk initiatief van: gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en samenwerkende organisaties
www.preventieplatformjeugd.nl



Een Taal Ontwikkelings Stoornis?

Ondanks dat een Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS) vaker voorkomt 

dan autisme of ADHD, is het een relatief onbekende, onzichtbare 

stoornis. Het is van groot belang kinderen met een vermoeden van 

een TOS zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat zij passende begelei-

ding en behandeling kunnen krijgen. Vroege, passende begeleiding 

verbetert hun toekomstperspectief.

Tijd: 19.15 uur - 21.30 uur (19.00 uur inloop)

Locatie: Gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk

Meer info en aanmelden:

 www.preventieplatformjeugd.nl/tos

Gezamenlijk initiatief van: gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en samenwerkende organisaties
www.preventieplatformjeugd.nl

Voor wie?
Voor opvoeders en professionals 

TOS gaat niet alleen over taal. TOS gaat over het samenspel van 

taal, sociaal-emotioneel functioneren, cognitie en omgeving. 

Deze interactieve avond is voor iedereen die: 

- Wil weten wat een taalontwikkelingsstoornis is;

- Wil ervaren wat het is als de taalontwikkeling hapert;

- Het verhaal wil horen van een ervaringsdeskundige.

DINSDAG 18 OKTOBER


