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Belangrijke data 
6, 13 en 20 december 
Techniekles gr.8b 
7, 14 en 21 december 
Techniekles gr. 7b 
22 december donderdag 
Kerstviering 
23 december vrijdag 
Vanaf 12.00 uur leerlingen vrij 
26 dec t/m 6 jan 
Kerstvakantie 
9 januari maandag 
Eerste schooldag 2023 
10, 17, 24 en 31 januari 
Techniekles gr. 8a 
11 en 18 januari  
Techniekles gr. 7a 
12 januari donderdag 
Vergadering OV en vergadering MR 
13 januari vrijdag 
Hoofdluiscontrole gr. 1 t/m 4 
16 januari maandag 
Hoofdluiscontrole gr. 5 t/m 8 
24 januari dinsdag 
GMR-vergadering 
25 januari woensdag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
26 januari donderdag 
Voorleesdagen opvang t/m gr. 3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
Julia Zweerink 

Dyon Timmerman 
Fabe Schuurman 

Levv Haegens 
Noah Yeobiyo 

 
 
We hebben afscheid genomen van 
Meryem en Ali Bigin en wensen het 
gezin alle goeds in de nieuwe omge-
ving en op de nieuwe school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De IKC Nieuwsbrief verschijnt maandelijks (ongeveer 
10 keer per jaar) en wordt verzonden naar alle ouders van 
de basisschool, de kinderopvang en de BSO. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kerstviering 
Dit jaar vindt de Kerstviering voor de 
kinderen plaats op  donderdagavond 
22 december.  
Wij vragen uw hulp voor het maken 
van 5 kleine, hartige hapjes, die mee-
gegeven kunnen worden in een bakje. 
Vanaf 17.45 uur worden de kinderen 
welkom geheten op school, door een 
muzikale ondersteuning bij de hoofdin-
gang. 
De hapjes worden verzameld door de 
groepsleerkracht, in de klas. 
Om 18.00 uur starten wij met de Kerst-
viering en zullen wij ondertussen ge-
nieten van het meegebrachte lekkers. 
Vanaf 19.00 uur mogen de kinderen 
opgehaald worden.   
Buiten op het plein kunt u ook genieten 
van de gezelligheid die Kerst met zich 
meebrengt. 
Meer informatie en tijden volgen bin-
nenkort via de mail. 
 
 
 
 

We wensen iedereen 
fijne feestdagen 

en een 
gelukkig en gezond 

2023 

 
 



  

Afspraken 
We merken dat het tijdens de piekmo-
menten, de tijden rond het aan en uit-
gaan van de school steeds drukker 
wordt in en om het gebouw. Om een 
en ander in goede banen te leiden zijn 
er een aantal afspraken. We zetten ze 
hieronder nog weer even op een rijtje 
voor nieuwe ouders en voor iedereen 
als reminder. 
 

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. 
 

Verkeer en parkeren 
In het belang van de veiligheid van 
onze leerlingen hanteren wij onder-
staande verkeersafspraken: 
- Kom bij voorkeur lopend of met de 

fiets naar school 
- Komt u met de auto, parkeer deze 

dan in de vakken bij school of aan 
de Europastraat. Kijk a.u.b. eerst 
of alle vakken gevuld zijn alvorens 
uw auto langs de weg te parkeren. 
Let daarbij op of u geen omwo-
nenden blokkeert.  

- Parkeer niet in de bocht of op het 
gras achter de school. 

- Veilige rijrichting Berkendijk: u rijdt 
de Berkendijk in vanaf de Aalten-
seweg en uit richting Europastraat. 

 
 

 

 
 
 
 

Spinnetjesgroep 
Vanaf januari komt er 
een instroomgroep bij 
de kleutergroepen op 
het onderbouwplein. 

Dit betekent dat er in principe vanaf 
januari geen nieuwe kinderen meer 
instromen in de huidige kleutergroe-
pen. Wij hebben ervoor gekozen om 
een 'bekende' leerkracht van de Bos-
mark samen met een 'nieuwe' leer-
kracht de instroomgroep te laten 
draaien. Dit betekent dat Lenie Dietz 
op maandag en dinsdag samen met 
een 'nieuwe' leerkracht op woensdag, 
donderdag en vrijdag de instroom-
groep gaat doen. De instroomgroep 
wordt de Spinnengroep. 

 
Berengroep 

De huidige peutergroep 
in het lokaal van de 
Spinnen, gaat verhuizen 
naar een BSO-ruimte. 

De BSO-ruimte wordt hiervoor opnieuw 
ingericht. Op die manier kan de peu-
tergroep daar op de ochtenden fijn 
spelen en werken. Deze peutergroep 
wordt de Berengroep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKC raad van de Bosmark 
Op deze foto de (bijna) voltallige IKC 
raad 

 
Jenske Wildenbeest, Hans Lammers, 
Michiel Sins 
Lonneke Tieltjes, Silja Vaags 
Irene Zwiers, Joyce Wynia 
Fernanda Prinzen, Carla van den Boo-
gaart, Carin Stavast 
(afwezig: Lenneke Schoppers, Marian-
ne Nijenhuis, Bo de Best, Mieke Kir-
kenir) 
Het jaarverslag van onze IKC raad 
(2020-2021) staat op de website van 
de Bosmark. Klik hier om direct naar 
het jaarverslag te gaan.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://accentscholengroep1.sharepoint.com/sites/teamdebosmark/Gedeelde%20%20documenten/IKC%20Raad/2022-2023/jaarverslag%202021-2022.docx

