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Belangrijke data 
9 november woensdag 
Techniekles gr. 7b 
10 november donderdag 
Fietsenkeuring gr. 4 t/m 8 
15 november dinsdag 
Techniekles gr. 8b 
16 november woensdag 
Techniekles gr. 7b 
18 november vrijdag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
22 november dinsdag 
Techniekles 8b 
23 november woensdag 
Techniekles 7b 
28 november maandag 
Jaarvergadering OV (zie uitnodiging) 
28 november maandag 
OV-vergadering/ vergadering IKC-raad 
29 november dinsdag 
Techniekles 8b 
29 november dinsdag 
GMR-vergadering 
29 november 
Verschijnen nieuwsbrief december 
 

 
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. 
 

 
Tieme Harbers 
Mirthe Hubers 
Sophie Hormes 

 
 
We hebben afscheid genomen van 
Ariana Degeling en wensen haar alle 
goeds in de nieuwe omgeving en op 
de nieuwe school 
 
 
 

Fietsenkeuring 
Aanstaande donderdag 10 november 
worden de fietsen van de leerlingen 
van gr. 4 t/m 8 gekeurd. In de vorige 
nieuwsbrief werd hierover al uitgebreid 
geïnformeerd. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind die 
dag met de fiets naar school komt? 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Uitnodiging namens  
de Oudervereniging 
Op maandag 28 november vindt de 
jaarvergadering plaats van de Ouder-
vereniging van De Bosmark. 
Als oudervereniging zijn we betrokken 
bij diverse activiteiten op school zoals 
het schoolfeest, de sinterklaasviering, 
kerst en het afscheid van groep 8. 
Daarnaast zijn we ook een klankbord 
namens alle ouders naar school toe. 
Dus vind je het leuk om eens te kijken 
wat we doen, heb je ideeën voor activi-
teiten of verbeterpunten? 
Sluit dan aan bij onze jaarvergadering 
op 28 november om 19.30! Jullie zijn 
van harte welkom! 
 

Sinterklaas 
De Sint heeft ons laten weten dat hij dit 
jaar op maandag 5 december onze 
school weer komt bezoeken. De kin-
deren van het kinderdagverblijf en van 
de groepen 1 t/m 4 verwelkomen hem 
bij de hoofdingang. 
De kinderen worden om 8.20 uur in de 
groep verwacht, zodat zij om 8.30 uur 
gezamenlijk buiten de Sint kunnen 
opwachten. 
U bent van harte 
welkom om te komen 
kijken bij de aan-
komst! Om te zorgen 
dat alle kinderen de 
Sint goed kunnen 
zien, vragen wij u om 
aan de overzijde van 
de straat te gaan staan (op de stoep).  
Het is de bedoeling dat de kinderen 
deze dag zoals gebruikelijk fruit, lunch 
en drinken meenemen.  
De schooldag eindigt gewoon om 
14.00 uur.  

 
 



  

Studiedag 
Vrijdag 18 november heeft het team 
van de Bosmark een studiedag. Er 
staan verschillende onderwerpen op 
de agenda. Wij gaan ons schoolonder-
steuningsprofiel bespreken. Waar zijn 
wij goed in en waar kunnen wij ons 
nog in ontwikkelen. 
Daarnaast staat het nieuwe leerling-
volgsysteem van Cito op de agenda. 
Alle scholen van Accent gaan vanaf dit 
schooljaar ‘Leerling in beeld’ gebruiken 
voor de toetsen in januari en juni. 
 

‘Protocol Corona’ 
Het ministerie van OCW heeft het Sec-
torplan Covid-19 voor het basisonder-
wijs gepubliceerd waarin 4 scenario’s, 
de bijbehorende maatregelen en een 
richtinggevende agenda voor het on-
derwijs worden beschreven. Met dit 
Sectorplan als onderlegger hebben wij 
als Bosmark een ‘Protocol Corona’ 
gemaakt. Hierin staan de 4 scenario’s 
beschreven. 
De maatregelen van de scenario’s zijn 
cumulatief. Dat betekent dat bij op-
schaling naar het nieuwe scenario de 
reeds geldende maatregelen van het 
‘oude’ scenario van kracht blijven. 
Bij scenario fase 1 is de school ge-
woon geopend en zijn er geen speci-
fieke maatregelen nodig. Wel blijven 
de basismaatregelen van kracht. 
Bij scenario fase 2 is de school ge-
woon geopend, er worden afspraken 
gemaakt over leerlingen en medewer-
kers die vallen binnen een risicogroep. 
Bij scenario fase 3 is de school ge-
woon geopend en er worden contact-
beperkende maatregelen genomen. 
Bij scenario fase 4 is de school niet 
volledig geopend. Er zijn verregaand 
contactbeperkende maatregelen. 
Het ‘Protocol Corona’ is besproken in 
de IKC raad. 
Op dit moment zitten wij in fase 1. 
Mochten wij moeten opschalen naar 
fase 2, dan worden jullie daar uiteraard 
van op de hoogte gebracht. 
 
 

Personeel 
Net voor de herfstvakantie is Lenneke 
van Harten met zwangerschapsverlof 
gegaan. 
Margriet Fix is helaas thuis. Zij moet 
een pas op de plaats maken. 
Judi Westerveld komt niet terug op de 
Bosmark. Werkzaamheden als leer-
kracht zijn op dit moment helaas niet 
haalbaar. Tijdens de komende studie-
dag nemen wij als team afscheid van 
Judi. 
Dieuwke van Duist is in verwachting. 
Helaas heeft zij zwangerschapsklach-
ten waardoor zij niet kan werken. 
 

Geboren 
Wij feliciteren juf Lenneke 
en Harmen Temming met 
de geboorte van hun zoon 

Imme op 4 november. 

Wij wensen de trotse ouders en grote 
zus Lune veel geluk met dit nieuwe 
leven in hun midden. 
 

Uit het Atelier, 
De kinderen hebben zich de afgelopen 
weken weer heerlijk uitgeleefd met de 
verschillende materialen die ze aange-
boden kregen. Op de Facebooksite 
van de Bosmark ziet u veel prachtige 
werkstukken. Ondertussen is het Ate-
lier ook voorzien van een handig aan-
recht in de hoek. Dat scheelt een hoop 
schoonmaak in de toiletruimte en geeft 
veel meer overzicht 
22 december is mijn laatste werkdag 
als leerkracht Beeldende Vorming. Ik 
ga met vervroegd pensioen en ga mij 
volledig richten op mijn praktijk “Doe-
delArt”. Met heel veel plezier heb ik 
bijna 36 jaar in het onderwijs gewerkt 
en ik wil u hartelijk danken voor de 
fijne samenwerking en uw vertrouwen! 
Veel liefs en creativiteit toegewenst! 
Marina 
 

 
 
 
 

Ondersteuningsteam 
Aanwezigheid Margje Weltevreden  
Als contactpersoon voor De Bosmark 
vanuit het Ondersteuningsteam ben ik 
aanwezig bij de zorgteambesprekingen 
van de school en ben ik iedere woens-
dagmiddag op De Bosmark om mee te 
mogen denken, vragen te kunnen be-
antwoorden en tips & tricks te geven 
wanneer het thuis even wat lastiger 
verloopt of wanneer er opvoedvragen 
zijn. Sinds het schooljaar 2021/2022 is 
de mogelijkheid voor alle ouders om bij 
mij langs te komen en vragen te stellen 
rondom de opvoeding en ontwikkeling 
van je kind. 
Vanuit mijn rol als generalist Onder-
steuningsteam kan ik laagdrempelig 
meedenken in deze opvoedvragen en 
waar nodig advies geven waar heen te 
gaan als de vragen wat groter zijn. 
Je kunt mij vinden door binnen te lo-
pen, de leerkracht in te seinen of door 
mij een appje/mail te sturen. 
margjeweltevre-
den@ondersteuningsteamoa.nl  
06-83603454 
  

Even voorstellen: 
Mijn naam is Mirte Leben Pater en ik 
woon met mijn man Roy en 3 kinderen 
Jelte 12 Jouke 9 en Liene 1,5 in het 
mooie Terborg. 
Mijn hobby’s zijn sporten en naar 
kringlopen en rommelmarkten gaan 
om op zoek te gaan naar vooral oranje 
vintage/retro spulletjes. 
Na 22 jaar werken bij een andere or-
ganisatie begin ik nu een nieuwe uit-
daging hier bij Zonnekinderen. 
Per 1 november zal ik het team bij de 
Muisjes komen 
versterken op de 
maandag dinsdag 
en vrijdag 
Ik heb er zin! 
Als er nog vragen 
zijn, stel ze gerust. 
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IKC raad De Bosmark 
Er heeft een flinke vernieuwing plaats-
gevonden binnen de IKC raad van de 
Bosmark. Vandaar dat deze nieuwe 
leden zich even willen voorstellen aan 
u als ouders.  
 
Fernanda 
Ik ben Fernanda Prinzen-Selten en lid 
van de oudercommissie. Samen met 
mijn man Pascal en dochter Mila zijn 
we vorig jaar naar Dinxperlo verhuisd. 
Mila is bijna 2 jaar en maakt in novem-
ber de overstap van de muisjes- naar 
de olifantengroep. Voor vragen of op-
merkingen aangaande de oudercom-
missie, spreek mij gerust aan.  
Groetjes Fernanda Prinzen 
 
Lonneke 
Mijn naam is Lonneke Schuurman-
Tieltjes en samen met mijn man Chris 
en onze zoons Fabe (bijna 4) en Tjeu 
(2 jaar oud) woon ik in Dinxperlo. Ik 
ben werkzaam als HR Adviseur in het 
Voortgezet Onderwijs, bij het prachtige 
Almende College en doe dat met veel 
plezier.   
Toen ik de oproep voor zitting in de 
oudercommissie van de (buitenschool-
se) opvang in de nieuwsbrief zag, leek 
me het dan ook interessant om me 
hiervoor aan te melden. Zo krijg ik iets 
meer beeld bij de organisatie van een 
IKC.  
Mocht je als ouder zaken opvallen of 
tips hebben voor de oudercommissie, 
aarzel dan niet om me op het school-
plein of in het dorp aan te spreken. En 
je kan ons natuurlijk ook mailen via 
oc.ikc.debosmark@gmail.com.  
Groetjes Lonneke Schuurman  
 
Lenneke 
Ik ben Lenneke Schoppers en ben 37 
jaar. Samen met Tom woon ik in Dinx-
perlo. Ons gezin bestaat naast ons 
twee, uit Kim van bijna 18 , Matthijs 
van 15, Lexx van 5 en baby Ted van 0. 
Lexx zit op de Bosmark bij de Rupsen 
en gaat naar de BSO en Ted zit in de 
Muisjes groep van kinderopvang. 

Ik ben werkzaam bij Kaemingk in Aal-
ten als inkoper en in mijn vrije tijd houd 
ik van koken en eten en vier ik graag 
een feestje. 
Heb je een vraag of zit je ergens mee 
en wil je dit graag met de MR bespre-
ken. Spreek me gerust aan. 
 
Jenske 
Mijn naam is Jenske Wildenbeest. Ik 
ben werkzaam op IKC de Bosmark als 
ondersteuner bij de bovenbouw. Hier-
naast heb ik de kans gekregen om de 
opleiding tot HBO-kindercoach te mo-
gen volgen. Deze hoop ik over een 
paar maanden af te ronden. 
Om meer betrokken te zijn en inzicht te 
krijgen in het schoolbeleid heb ik mij 
onlangs aangesloten bij de MR. 
Voor vragen kunt u mij gerust aan-
spreken! 
Groetjes, Jenske Wildenbeest 
 
Hans 
Mijn naam is Hans Lammers, 36 jaar 
en ik woon samen met Anneke en 
onze zonen Rune en Jidde in Dinxper-
lo. Onze kinderen zitten inmiddels 
beide op de Bosmark en hier ben ik 
per oktober aangesloten bij de MR. Ik 
ben erg benieuwd wat er allemaal 
speelt en wil graag een positieve bij-
drage leveren in dit team. Verder sport 
ik geregeld, o.a. hardlopen en 35+ 
voetbal, en klus ik graag in- en rondom 
huis. 
Groeten Hans 
 
Irene 
Vanaf heden mag ik de MR komen 
versterken en wil mij daarom kort aan 
jullie voorstellen. 
Mijn naam is Irene Schmalz-Zwiers, 39 
jaar, getrouwd met Martin en mama 
van Jiska (V.O. Isala) en Joas (groep 
6b). Samen wonen wij net over de 
grens in Süderwick. 
In het verleden was ik met veel plezier 
lid van de ouderraad in een kindergar-
ten in Bocholt en voorzitter van de 
JAEB (Jugendamt Elternbeirat). 
Inmiddels werk ik sinds 15 jaar als  

ergotherapeut in het SKB in Winters-
wijk en heb mij o.a. gespecialiseerd in 
de kinderrevalidatie. Vanuit mijn passie 
kinderen in hun ontwikkeling te onder-
steunen en het hen makkelijker te ma-
ken in onze huidige maatschappij, heb 
ik mij de afgelopen jaren verder ge-
schoold op het gebied van kind- en 
jeugdcoaching (life/learn), ontspan-
ning, stresspreventie en reflexintegra-
tie. Met mijn motivatie, ervaring en 
achtergrond hoop ik een positieve 
bijdrage te kunnen leveren in de MR. 
 
Bo 
Hallo, ik ben Bo de Best , 34 jaar en 
moeder van Odin en Fay. Odin is 1jaar 
en zit in de muisjesgroep. Fay is al 15 
jaar en gaat in Doetinchem naar 
school.  
Ik heb een SPW opleiding gedaan en 
ben daarna werkzaam geweest op 
pedagogisch gebied met kinderen en 
paarden. Tegenwoordig ben ik werk-
zaam in de ouderenzorg.  
Ik vind het mooi om te zien dat de 
Bosmark probeert om alle kindjes van 
jongs af aan zo goed mogelijk richting 
het schoolleven te begeleiden en voel-
de mij daarom gemotiveerd om aan te 
sluiten bij de oudercommissie.  
Met vriendelijke groeten Bo de Best  

Leden van de Medezeggenschapsraad (De 
leden van de OC staan hier niet op de foto): 
Hans Lammers, Jenske Wildenbeest 
Lenneke Schoppers, Joyce Wynia, Marian-
ne Nijenhuis Carin Stavast-Munters en 
Irene Zwiers. Afwezig: Michiel Sins 
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