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Belangrijke data 
Wk 11 
Week van de Lentekriebels 
18 maart 
Studiedag team, leerlingen vrij 
29 maart 
Schriftelijk verkeersexamen gr. 7 
1 april  
Paasviering 
2 t/m 5 april  
Paasweekend 
Wk 15  
Verschijnen IKC-brief april/mei 
13 april 
Studiedag team, leerlingen vrij 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
Kyara Douwes Cordova 

Lutz van Hummel 
 

 
 
 
 
 
 
IKC-raad 
Het huidige beleid en de nieuwe ontwikkelingen 
worden door de IKC-raad constructief kritisch ge-
volgd. Het is belangrijk om te weten wat er leeft bij 
ouders/verzorgers. Opmerkingen en/of reacties kunt 
u mondeling kwijt bij  één van de leden van de IKC-
raad (zie website - over ons - ikc raad) maar nog 
liever ontvangen we uw feedback schriftelijk per e-

mail:    mr@bosmark.nl 
Vergaderingen van de IKC-raad zijn openbaar en 
dus toegankelijk voor ouders/verzorgers en perso-
neel. Wilt u (een deel van) een vergadering bijwo-
nen, meldt het even bij het secretariaat via mail:  

mr@bosmark.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Voorstellingen naar volgend 
schooljaar 
De voorstelling ‘Foetsie!’ die in maart 
gepland stond voor de groepen 1 t/m 4 
gaat dit schooljaar niet door. Dat geldt 
ook voor het dagproject ‘Opa en de 
reismachine’. Een en ander is ver-
schoven naar 2022. De definitieve data 
worden t.z.t. op de jaarkalender ver-
meld. 

 
Pasen 
Op donderdag 1 april 
wordt in alle groepen 
het paasfeest ge-
vierd. Op dit moment 
zijn wij ons nog aan 
het beraden over hoe 
we op een alternatie-
ve manier de paasbrunch kunnen or-
ganiseren. Hierover volgt nog nader 
bericht.  
 

Open dag/Aanmelding 
Op dit moment is het jammer genoeg 
nog niet mogelijk een open dag te 
organiseren op de Bosmark zoals wij 
andere jaren deden. Ouders die infor-
matie wensen over de Bosmark en/of 
een kijkje willen nemen in de school 
kunnen ten allen tijde telefonisch of via 
de mail een afspraak maken.  
Heeft uw kind de leeftijd van 3 jaar 
bereikt en kiest u voor de Bosmark dan 
kunt u uw kind aanmelden via de knop 
‘Aanmelden Onderwijs’ op de website 
van de school: www.bosmark.nl. Ruim 
voor de eerste schooldag wordt u uit-
genodigd voor een kennismakingsge-
sprek. 

 
 
 

mailto:mr@bosmark.nl
mailto:mr@bosmark.nl
http://www.bosmark.nl/


  

Vakantieregeling 2021-2022 
Inmiddels zijn de vakanties voor het 
volgend schooljaar bekend en vastge-
steld door Accent. 
De vrije dagen/studiedagen die per 
school worden vastgesteld worden te 
zijner tijd op de jaarkalender vermeld. 
 

Vakantierooster 2021-2022 
Vakantie Data 
Accentdag  
(studiedag) 

28 september 

Herfstvakantie 18 okt t/m 22 okt 

Extra vrije dag 24 december 

Kerstvakantie 27 dec ’21 t/m  
7 jan ‘22 

Voorjaarsvakantie *) 28 febr  t/m 4 maart 
*) N.B. de voorjaarsvakantie is tijdens de carnavalsweek. 
Dit is afgestemd met VO in de regio en kan afwijken van 
het advies van de overheid voor regio Midden. 

Pasen 15 apr t/m 18 apr 

Meivakantie 25 apr t/m 6 mei 

Hemelvaartsdag 26 mei t/m 27 mei 

Tweede Pinksterdag 6 juni 

Zomervakantie 11 juli t/m 19 aug 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdluis 
De reguliere controles op school kun-
nen helaas nog steeds niet doorgaan. 
Daarom blijft het van belang dat ou-
ders deze controle thuis met enige 
regelmaat uitvoeren. Ook de GGD 
vraagt ons bij herhaling u hierop te 
blijven attenderen. Nu de kinderen, na 
een periode van thuisonderwijs én de 
voorjaarsvakantie weer volop naar 
school gaan is het een goed moment 
om even te controleren. 
Hebt u hoofdluis/neten aangetroffen, 
behandel het dan op de gebruikelijke 
wijze en breng de leerkracht van uw 
kind op de hoogte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richtlijnen op een rijtje *) 
Coronamaatregelen en richtlijnen wor-
den telkens uitgebreid en/of bijgesteld. 
We kunnen ons voorstellen dat u soms 
door de bomen het bos niet meer ziet. 
Daarom hebben we de huidige richtlij-
nen samengevat op één velletje die u 
als bijlage bij deze IKC  brief ontvangt. 
We hopen u daarmee te helpen bij uw 
beslissing in het geval van gezond-
heidsklachten bij uw kind of in uw ge-
zin. Zijn er toch nog vragen, neem dan 
gerust contact op met de school of 
leerkracht. 
*) Zie bijlage bij deze IKC brief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen 
Fijne Paasdagen 

 
 
 
 
 
 
  



Versie 1 maart 2021 
Bijlage bij de IKC Nieuwsbrief nr. 6 maart/april 2021 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Door alle coronamaatregelen komt er veel op de ouders af. We hebben veel respect en 
bewondering hoe daarmee wordt omgegaan en we begrijpen maar al te goed dat de grote 
hoeveelheid aan richtlijnen en regels verwarrend kan zijn. We krijgen daar veel begrijpelijke 
vragen over.  
 
We zetten daarom voor u de huidige richtlijnen op een rijtje: 

 Als een leerling klachten ontwikkelt (loopneus, hoesten, benauwdheid, koorts e.d. ) 
dan blijft het kind thuis. Uitzonderingen hierop zijn astmatische klachten, hooikoorts 
of chronische verkoudheid. 

 Vanaf het moment dat er klachten zijn, kan het kind getest worden.  

 Is deze test negatief, dan kan het kind gewoon naar school 

 Is deze test positief, dan kan het kind pas naar school als hij of zij 24 uur volledig 
klachtenvrij is én het minimaal 7 dagen is na het begin van uw klachten. 

 Als een kind wel klachten heeft, maar niet getest wordt, dan mag het kind pas weer 
naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Blijven de milde klachten aan-
houden? Dan mag uw kind na 7 dagen thuisblijven toch weer naar school of opvang. 

 
Hoe te handelen als een gezinslid of ander nauw contact positief op corona is getest ? 

 Leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is, gaan thuis in 
quarantaine. Dit geldt ook voor kinderen van ouders in cruciale beroepen.  

 Als er niet getest wordt duurt de quarantaine 10 dagen en moet men 24 uur 
klachtenvrij zijn.  

 Leerlingen kunnen zich na 5 dagen laten testen. Als de test negatief is mogen ze na 
die 5 dagen uit quarantaine en weer naar school.  

 Als de test positief is blijft men nog 5 dagen in quarantaine.  

Deze afspraken zijn nodig om een uitbraak op school tegen te gaan en  onduidelijkheden 
weg te nemen. We willen handelen volgens de richtlijnen van de GGD; hoe vervelend dit 
voor een ieder soms ook is. 

Op de Bosmark geven we in de periode van quarantaine zoveel mogelijk onderwijs op 
afstand. Een huiswerkopdracht meegeven valt daar ook onder. Voor groep 1 en 2 geldt: Als 
een leerling thuis is en moet blijven, wordt er na één dag op Classroom een algemene 
bingokaart klaargezet, met daarnaast activiteiten die passen bij het thema waar op school op 
dat moment aan gewerkt wordt.  

Sommige ouders hebben hun kind al laten testen. Die ervaringen zijn positief te noemen. 
Kinderen worden heel vriendelijk en geduldig bejegend bij het testen en ze krijgen een 
dapperheidsdiploma mee.  

Als de leerling te ziek is om aan schoolactiviteiten te werken, dan is dit uiteraard niet 
mogelijk. 
 
Hartelijke groeten, 
Team de Bosmark  


