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Belangrijke data 
25 januari woensdag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
26 januari donderdag 
Nat. Voorleesdagen opvang t/m gr. 3 
31 jan, 7, 14 en 28 febr, 7 en 14 mrt 
Techniekles 8a 
1, 8 en 15 febr, 1, 8 en 15 mrt 
Techniek 7a 
7 februari dinsdag 
Inloopmiddag voorjaar 
10 februari vrijdag 
Rapporten mee 
Wk 7 13  t/m 17 februari 
Kind/Oudergesprekken (eventueel) 
15 februari woensdag 
Schoolfotograaf 
Wk 8 20 t/m 24 februari 
Voorjaarsvakantie 
27 februari maandag 
Studiedag team, leerlingen vrij  
1 maart woensdag 
OV- vergadering en IKC vergadering 
3 maart vrijdag 
Hoofdluiscontrole gr. 1 t/m 4 
6 maart maandag 
Hoofdluiscontrole gr. 5 t/m 8 
 
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. 
 

 
Brenin Schipper (gr. 7) 
Lucas Hoenderboom 

Nina Liebrand 
Levi-Jace van der Klooster 

Ivan van Dokkum 
Fiene Liebrand 

Xemm Kool 
Sam van Ree 
Levi Pennings 

Nathan Pennings 
Casper Ruesink 

Nové Navis 
Wail Obadi 

Finn Folkerts 
Lucas Folkerts 

Noé Geven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Schoolfotograaf 
Op woensdag 15 februari komt de 
schoolfotograaf op de Bosmark. Trek 
die dag je vriendelijkste gezicht en je 
mooiste kleren aan. Er worden indivi-
duele foto’s gemaakt en groepsfoto’s.  
Als de foto’s klaar zijn ontvangt u via 
school een kaart met inloggegevens 
waarmee u zelf de gewenste foto’s 
kunt bestellen.  
 

Mobieltje graag thuis laten 
Enige tijd geleden hebben wij onder-
staand bericht in de nieuwsbrief ge-
plaatst. Wij vragen u vriendelijk hier 
aandacht aan te schenken. 
 
Wij ervaren dat het mobielgebruik di-
rect voor en na schooltijd voor onrust 
kan zorgen. Kinderen 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 wor-
den 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. Het 
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 kinderen 
en ouders/verzorgers vragen om de 
mobiel van het kind thuis te laten. 
 
 
 



  

Rapport/oudergesprekken 
Binnenkort ontvangen alle ouders via 
de leerkracht een uitnodiging in Parro 
om zich in te schrijven voor een ouder-
kind-leerkracht-gesprek. 
 

Inloopmiddag voorjaar 
Op dinsdag 7 februari is er weer een 
inloopmiddag in alle groepen. Tussen 
14.00 en 14.30 uur is er gelegenheid 
om samen met uw kind het werk te 
bekijken in de klas. 
 

Naschoolse activiteiten 
Doe mee met de leukste naschoolse 
activiteiten, georganiseerd door Figu-
lus Welzijn voor alle kinderen in Dinx-
perlo en de buurtschappen. 
De naschoolse activiteiten zijn voor 
kinderen van 4-12 jaar. Deze activitei-
ten worden d.m.v. ideeën van kinderen 
van de NAR (Naschoolse Activiteiten 
Raad) bepaald en opgezet. Kinderen 
beslissen op deze manier zelf over hun 
activiteitenaanbod. Deelname is gratis! 
Aanmelden kan online via  
www.vitaalBAD.nl. 
De inloop van de Naschoolse Activitei-
ten (NSA) is vanaf 14.00 uur. De activi-
teiten zijn op woensdag van 14.30 tot 
15.30 uur bij FC Dinxperlo Sportpark ’t 
Welink. 
  

Verkeerssituatie rondom IKC 
de Bosmark 
Deze week is er een gesprek met 
school, verkeersouder en gemeente 
over de verkeerssituatie rondom de 
Bosmark. De verkeerssituatie heeft 
onze aandacht. Tijdens het brengen en 
halen zijn er veel verkeersbewegingen 
die wij zo goed mogelijk moeten orga-
niseren. Dit vraagt een stuk bewust 
handelen van ons allemaal. Wij gaan 
in overleg om te kijken of er mogelijk-
heden ter verbetering zijn. 
 
 
 
 
 

Jongerenwerk Dinxperlo 
Voor jeugdigen van 10-14 jaar in Dinx-
perlo, zijn er verschillende mogelijkhe-
den om deel te nemen aan georgani-
seerde activiteiten, elkaar te ontmoe-
ten of zich in te zetten voor andere 
jeugdigen, activiteiten en senioren. 
We kijken samen met de jeugdigen om 
voor deze doelgroep een passend 
aanbod vanuit de jongeren zelf op te 
zetten. We willen hierbij inzetten op 
talent. Bijv. ondersteunen bij activitei-
ten in het dorp en samen nieuwe initia-
tieven ontwikkelen. 
Er is een vaste inloopplek waar deze 
doelgroep terecht kan op iedere dins-
dagmiddag van 14.00 – 17.00 uur om 
elkaar gezellig te ontmoeten. De inloop 
(de Zolder) is op de bovenverdieping 
van het Kerkelijk Centrum. 
 

Ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd 
voor jaarlijkse activiteiten als Sinter-
klaas, Kerstfeest, afscheid groep 8, 
kortom bijzondere activiteiten die de 
school niet zelf kan betalen. De ouder-
bijdrage voor het schooljaar 2022-2023 
is vastgesteld op € 20,- per leerling. 
Het schoolreisgeld is € 28,- per leerling 
per jaar. Het schoolreisgeld wordt te-
zamen met de vrijwillige ouderbijdrage 
jaarlijks in twee termijnen van € 24,- 
geïnd door de penningmeester van de 
oudervereniging (februari en mei/juni).  
Vanaf dit schooljaar gaan wij gebruik 
maken van een nieuw systeem. De 
ouderbijdrage wordt niet meer automa-
tisch afgeschreven van jullie rekening. 
De school werkt met Parnassys (voor 
de leerlingenadministratie) en Parro 
(ouderapp). Vanuit dit systeem ont-
vangen jullie een betaalverzoek van de 
penningmeester van de oudervereni-
ging via Parro. Wij willen jullie vragen 
om dit betaalverzoek dan zelf te vol-
doen. Alvast bedankt voor jullie mede-
werking. 
 
 
 
 
 

ZINDELIJKHEID  
Je kind is zindelijk als het zelf kan 
aangeven wanneer het moet plassen 
of poepen. Ook moet je kind de plas 
en poep even op kunnen houden als er 
geen wc in de buurt is. Het is een 
vaardigheid, die je kind moet leren, net 
als lopen, praten, enzovoort. Tot die 
tijd is het belangrijk om in de gaten te 
houden wanneer je kunt beginnen met 
oefenen om op de pot of naar de wc te 
gaan. 
OP WELKE LEEFTIJD WORDEN 
KINDEREN ZINDELIJK? 
Elk kind is anders en is op een ander 
moment klaar om zindelijk te worden. 
Lichamelijk zou een kind van anderhalf 
jaar al klaar zijn om te beginnen met 
zindelijk worden. De meeste kinderen 
krijgen pas interesse voor zindelijkheid 
tussen de twee en de drie jaar. Rond 
de drie jaar zijn de meeste kinderen 
overdag zindelijk. Wanneer je kind 
naar de basisschool gaat wordt ver-
wacht dat het op school zindelijk is. 
WANNEER BEGIN JE MET OEFE-
NEN? 
Je begint met het aanbieden van het 
potje als je kind interesse krijgt in zijn 
eigen poep en plas. Het heeft dan zelf 
in de gaten dat het poept en plast en 
het begint het naar de wc gaan van 
anderen te bekijken en na te doen. 
Begin met oefenen in een rustige peri-
ode, niet vlak voor bijvoorbeeld span-
nende (feest)dagen. 
VROEGER OF LATER BEGINNEN 
Kinderen worden tegenwoordig later 
zindelijk dan jaren geleden, toen er 
nog geen wegwerpluiers waren. De 
comfortabele luiers zorgen ervoor dat 
je kind geen last heeft van nattigheid 
tegen zijn billen. Kom nog niet met het 
potje aan als je kind nog geen interes-
se heeft in zijn plas of poep. Als kin-
deren iets moeten doen wat ze eigen-
lijk niet leuk vinden, gaan ze zich ver-
zetten en hierdoor kan het aanleren 
van de vaardigheid langer duren. 
Sommige kinderen vinden het eng om 
iets in de pot of wc te doen. En door-
spoelen maakt ook nog eens herrie. 
Zelf op de knop mogen drukken helpt 

http://www.vitaalbad.nl/


  
vaak om de angst of weerstand te 
overwinnen. 
Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse 
ouders soms te lang wachten met het 
beginnen van oefenen. Te lang wach-
ten kan ervoor zorgen dat kinderen de 
interesse weer verliezen. Begin dus 
altijd op het moment dat je kind er 
klaar voor is. 
NEEM DE TIJD VOOR HET ZINDE-
LIJK WORDEN 
Als je met de 'zindelijkheidstraining' 
begint, zorg dan dat je hier genoeg tijd 
en aandacht voor neemt. Blijf tijdens 
het oefenen altijd positief. Geef bij-
voorbeeld veel complimenten als je 
kind zelf naar de wc gaat of op het 
potje poept of plast. 
Pas wel op dat je het zindelijk worden 
niet forceert. Als het oefenen niet lukt, 
is dit helemaal niet erg. Wacht dan nog 
even en probeer het later opnieuw. Elk 
kind is namelijk anders! 
KALENDER 
Als het je kind regelmatig lukt de hele 
dag een droog te blijven, kun je het 
zindelijk worden stimuleren met een 
(zelfgemaakte) kalender. Na een droge 
dag mag je kind daar een zonnetje op 
tekenen. Als de kalender vol zonnetjes 
staat (bijvoorbeeld een week lang) kun 
je dat vieren met het uitzoeken van 
een mooi onderbroekje. 

'S NACHTS ZINDELIJK 
Is je peuter overdag zindelijk? Dan 
duurt het meestal een paar maanden 
voordat de luier ook 's nachts droog 
blijft. 
Tip: laat je peuter voor het slapengaan 
nog even proberen om te plassen. 
Als je kind vier of vijf keer achter elkaar 
wakker wordt met een droge luier, kun 
je proberen om de luier weg te laten.  
 

Als je kind het leuk vindt, is dit ook het 
moment om weer een kalender met 
zonnetjes te maken. Blijft je kind 's 
nachts een paar weken droog, dan 
vind je een nieuwe dekbedhoes mis-
schien een leuke beloning. 
De meeste kinderen worden tussen 
het derde en vierde jaar 's nachts zin-
delijk. Sommige kinderen van 5 jaar of 
ouder worden 's nachts nog niet wak-
ker van een volle blaas. Ongeveer 15 
procent van de kinderen tussen de 5 
en 6 jaar plast een of meerdere keren 
per week in bed. 
Voor meer tips en vragen kun je altijd 
contact opnemen met de Jeugdge-
zondheidszorg. 
 

Lezen is leuk!  
Vanuit de bibliotheek Achterhoekse 
Poort kregen we het verzoek om nog 
eens onder de aandacht te brengen, 
hoe eenvoudig het is om uw kind kos-
teloos lid te maken van de bibliotheek. 
Ook als school onderschrijven we het 
belang van veel lezen. Doe er uw 
voordeel mee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie is in de week van 
20 t/m 24 februari. Omdat er op maan-
dag 27 februari een studiedag is voor 
het team hebben de kinderen dit jaar 
een extra lange voorjaarsvakantie. 

We wensen iedereen  
een hele fijne  

voorjaarsvakantie! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.opvoeden.nl/potje-training-2906/
https://www.opvoeden.nl/potje-training-2906/
https://www.opvoeden.nl/stimuleren-820/
https://www.opvoeden.nl/bedplassen-460/
https://www.opvoeden.nl/bedplassen-460/
https://www.opvoeden.nl/jeugdgezondheidszorg-549/
https://www.opvoeden.nl/jeugdgezondheidszorg-549/

