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Jaargang 15, nummer 11,  26 juni 2019 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze websi-
te: www.bogermanschool.nl of down-
load onze app.  
 
PERSONEEL 
Op vrijdag 28 juni hebben wij een 
studiedag om het komende school-
jaar te bespreken. Wij hebben inmid-
dels een nieuwe collega aangenomen 
voor groep 1/2, juf Tiny Maat. Wij 
hopen dat ze het snel naar haar zin 
zal hebben op de Bogermanschool. 
 
DAGPROGRAMERING 
Aan het einde van deze maandbrief 
kunt u een brief lezen van de ge-
meente Rotterdam voor de ouders 
van kinderen uit een aantal deelge-
meenten over de dagprogramering.   
De Bogermanschool ziet de kansen 
van de dagprogramering en richt dit 
op dusdanige wijze in dat het past bij 
onze visie op onderwijs. Enkele activi-
teiten vinden onder schooltijd plaats 
en hebben een verplicht karakter. Dit 
is ongeveer 6 uur extra leertijd voor 
de kinderen. De activiteiten die na 
schooltijd gaan plaatsvinden worden 
nog geprogrammeerd. De activiteiten 
van de huidige Schoolsportverenigin-
gen blijven in onze gymzaal plaats-
vinden. 
 
RAPPORT / RESULTAATGESPREKKEN  
Via de app. heeft u een keuze kunnen 
maken voor een tijdstip op de rap-
portmiddagen. Bij deze maandbrief 

krijgt u een datum en tijdstip mee 
waarop u welkom bent om met de 
leerkracht te spreken. 
 
MILIEULESSEN 
Op woensdag 10 juli gaat een aantal 
leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8  
(Basma, Mohamed M, Chakir, Ela, 
Cemre, Aya en Manal) les geven aan 
de medeleerlingen van de Boger-
manschool in de groepen 3 t/m 8 
over het milieu. Zij geven zelf een 
presentatie en hebben een Kahoot-
quiz. Een prima idee van deze leer-
lingen! 

 
 
SCHOOLBIBLIOTHEEK 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 
moeten op dinsdag 2 juli alle geleen-
de boeken inleveren bij juf Sisca. 
 
MUSICAL GROEP 8 
Op donderdag 11 juli heeft groep 8 
de musical. In die week (8 tot 12 juli)  
is er helaas geen gymnastiek voor de 
andere groepen omdat het podium 

opgebouwd moet worden in de gym-
zaal. 
 
FOUTE DATA JAARKALENDER 
In onze jaarkalender / schoolgids 
staat per ongeluk dat de kinderen in 
de weekeinden van 6/ 7, en 13 /14 
juli al zomervakantie hebben. Dit 
klopt natuurlijk niet. De zomervakan-
tie start op vrijdag 19 juli om 11.00 
uur 
 
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
Donderdag 27 juni gaan de groepen 1 
t/m 8 op schoolreis. Op vrijdag 28 juni 
vergaderen wij over het komende 
schooljaar en is de school gesloten. 
De zomervakantie start op vrijdag 19 
juli om 11.00 uur. Op maandag 2 
september is dan weer onze eerste 
schooldag. 

 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
vrijdag 19 juli uit.
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Kalender juli en september 2019 
 

JULI 2019 

Ma 01-07-19   

Di 02-07-19 Rapportgesprekken          

Inleveren bibliotheekboeken 

Ouderpanel-vergadering 

Slaapfeest groep 8 

Wo 03-07-19  

Do 04-07-19 Rapportgesprekken 

Vr 05-07-19   

Za 06-07-19   

Zo 07-07-19   

Ma 08-07-19   

Di 09-07-19 Zomerconcert groep 1 t/m 4 

Wo 10-07-19 Milieulessen 3 t/m 8 door 

leerlingen 

Do 11-07-19 Musical groep 8 

Vr 12-07-19 Groep 8 slaapt uit  

Za 13-07-19   

Zo 14-07-19   

Ma 15-07-19 Afscheid groep 8 

Di 16-07-19 Picknick groep 8 

Wo 17-07-19 Groep 8 vrij 

Do 18-07-19 Groep 8 vrij 

Vr 19-07-19 Groep 8 vrij 

Za 20-07-19 Zomervakantie 

Zo 21-07-19 Zomervakantie 

Ma 22-07-19 Zomervakantie 

Di 23-07-19 Zomervakantie 

Wo 24-07-19 Zomervakantie 

Do 25-07-19 Zomervakantie 

Vr 26-07-19 Zomervakantie 

Za 27-07-19 Zomervakantie 

Zo 28-07-19 Zomervakantie 

Ma 29-07-19 Zomervakantie 

Di 30-07-19 Zomervakantie 

Wo 31-07-19 Zomervakantie 
 

                     September 2019 

Zo 01-09-19 Zomervakantie 

Ma 02-09-19 Eerste schooldag 

Di 03-09-19   

Wo 04-09-19   

Do 05-09-19   

Vr 06-09-19   

Za 07-09-19   

Zo 08-09-19   

Ma 09-09-19   

Di 10-09-19 Informatieavond 

Wo 11-09-19 Startgesprekken beginnen 

Do 12-09-19   

Vr 13-09-19   

Za 14-09-19   

Zo 15-09-19   

Ma 16-09-19   

Di 17-09-19   

Wo 18-09-19   

Do 19-09-19   

Vr 20-09-19   

Za 21-09-19   

Zo 22-09-19   

Ma 23-09-19   

Di 24-09-19   

Wo 25-09-19   

Do 26-09-19 Informatie over lezen voor 

de ouders van groep 3 

Vr 27-09-19   

Za 28-09-19   

Zo 29-09-19   

Ma 30-09-19   
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Dagprogrammering  

 
Om kinderen meer kansen en een brede ontwikkeling te geven gebeurt er vanaf september 2019 iets speciaals in 
de wijken Feijenoord, Hillesluis, Afrikaanderwijk, Bloemhof, Tarwewijk, Carnisse en Oud-Charlois. Dit is het werk-
gebied van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).  
 
Op de basisscholen in deze wijken krijgen de kinderen per week tien uur extra activiteiten. Dat noemen we Dag-
programmering. De activiteiten zijn op school of vlakbij de school. Ze kunnen plaatsvinden tijdens de schooltijden 
of buiten schooltijden, dus ’s-avonds, in de weekeinden of in de schoolvakanties.  
 
Met deze extra uren willen we zorgen voor (nog) betere resultaten op school. En we willen de kinderen van alles 
leren voor een mooie toekomst. 
 
De scholen gebruiken de extra uren om meer te doen aan taal, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling 
maar ook voor:  

 huiswerkbegeleiding; 

 sport 

 muziek 

 techniek 

 computers 

 informatie over allerlei beroepen.  
 
Iedere school bepaalt zelf voor alle groepen de inhoud van die tien extra uren. De invulling is dus per school ver-
schillend.  
 
De Dagprogrammering is verplicht. De kinderen moeten aan 6 uur meedoen, maar de activiteiten na schooltijd 
hebben een ander karakter. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd.  
 
Als ouders echt niet willen dat hun kind aan bepaalde activiteiten van de Dagprogrammering na schooltijd mee-
doet, dan kunnen zij dat bespreken met de directeur van de school. De directeur kan vrijstelling verlenen. 
 
De school organiseert de Dagprogrammering, maar voert niet alle activiteiten zelf uit. Soms zal de school andere 
partijen inschakelen. Daarvoor sluit de school dan een contract af, waar onder andere in staat dat die partij verant-
woordelijk is voor de kinderen tijdens de activiteit.  
Voor u als ouder blijft de school het aanspreekpunt. 
 
Ouders hoeven niets te betalen voor de activiteiten van de Dagprogrammering. De gemeente Rotterdam en de 
Rijksoverheid betalen alle kosten.  

 

 

                                           


