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Jaargang 15, nummer 10,  29 mei 2019 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze websi-
te: www.bogermanschool.nl of down-
load onze app.  
 
PERSONEEL 
Juf Joyce is op 28 mei op zwanger-
schapsverlof gegaan. Groep 4 krijgt 
juf Leonie op dinsdag t/m vrijdag en 
op maandag juf Fatma. In groep 7 
gaat juf Carin de donderdag en vrij-
dag tot 14.00 uur les geven. Meester 
Jan komt op donderdag van 14.00 uur 
tot 15.00 uur en op vrijdag hebben de 
kinderen vanaf 14.00 uur les van juf 
Maureen. 
 
RAPPORT / RESULTAATGESPREKKEN  
Op dinsdag 2 juli en donderdag 4 juli 
zijn de laatste rapportbesprekingen 
van dit schooljaar. Omdat we het 
rapport dan nog niet definitief af 
hebben, noemen wij het de resul-
taatgesprekken. Vanaf woensdag 5 
juni kunt u via de schoolapp. uw keu-
ze maken voor het tijdstip van het 
gesprek op een van deze dagen. Ou-
ders met 3 kinderen (of meer) kun-
nen al op maandag 3 juni hun keuze 
maken. Als u de Bogermanapp. geo-
pend heeft gaat u naar het plaatje 
met het woord “oudergesprek”. Als u 
voor het eerst de app gebruikt moet u 
in de lijst met scholen zoeken naar 
“Rotterdam Bogermanschool”. U kunt 
dan inloggen met de voornaam van 
uw kind en uw wachtwoord. Het 
wachtwoord is de postcode van uw 
huisadres (b.v. 3074TN). Als u op 
inloggen heeft geklikt ziet u de naam 
van uw kind (eren). Als u daarna klikt 
op Rapport-gesprek achter de naam 
van uw kind kunt u kiezen uit een 
tijdstip op dinsdag of donderdag. 
Ouders die niet zelf via de app. een 

tijdstip kiezen worden aan het eind 
van de inschrijfperiode vanzelf inge-
deeld op de tijdstippen die nog vrij 
zijn. Vanaf groep 6 moeten de leer-
lingen mee naar het rapportgesprek. 
Indien het inloggen niet lukt, kunt u 
naar de leerkracht van uw kind gaan. 
Mogelijk hebben wij de voornaam 
van uw kind of de postcode anders in 
ons systeem staan. 

 
 
SCHOOLREIS 27 JUNI 
Omdat wij een vast schoolreispatroon 
hebben is het eigenlijk geen geheim 
meer waar de kinderen heengaan op 
ons schoolreisje: De groepen 1 en 2 
gaan naar dierentuin Blijdorp, de 
groepen 3 en 4 naar pretpark Drie-
vliet, de groepen 5 en 6 naar attrac-
tiepark Duinrell en de groepen 7 en 8 
naar de Efteling. Meer informatie 
over de schoolreis vindt u op de ach-
terkant van deze maandbrief 
 

 
 
ZIEK MELDEN 
Via onze schoolapp. kunt u aangeven 
of uw kind afwezig is. Deze melding 
gaat dan rechtstreeks naar de leer-
kracht van uw kind. Doordat wij mo-
menteel geen vaste conciërge hebben 
zijn wij helaas soms moeilijk bereik-
baar om de ziekmeldingen via de 
telefoon aan te nemen. 

 
 
BINNENPLEIN 
Zoals u misschien al gezien heeft zijn 
in de meivakantie ons binnenplein en 
de ruimtes rond de school aangepast. 
De riolering is vervangen en de be-
strating opnieuw gelegd. Er is  een 
nieuw schuur voor het speelgoed 
geplaatst en er is een nieuwe zandbak 
gemaakt. Binnenkort komt er nog  
een  zonnescherm boven.  
 
FIETSEN VOOR DE SCHOOL 
Het nieuwe binnenplein is echt be-
doeld voor het spelen van de kin-
deren. Daarom mogen de leerlingen 
die met de fiets komen hun fiets niet 
meer op het binnenplein zetten. Voor 
de school zijn nieuwe fietsenrekken 
geplaatst. Zorg ervoor dat uw kind 
een stevig fietsslot heeft, want de 
school is niet aansprakelijk voor de 
fietsen. 

 
 
IEP UITSLAG 
Wij zijn er trots op dat de kinderen 
van groep 8 de IEP eindtoets vol-
doende hebben gemaakt. Een aantal 
kinderen heeft zelfs een hoger advies 
gekregen.  
 

http://www.bogermanschool.nl/
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ZONNEBRANDCRÈME 
De zon schijnt weer volop. Smeert u 
uw kind voordat het op school komt 
in met zonnebrandcrème? U kunt ook 
nog een petje meegeven met de 
naam van het kind erop. Zo is uw kind 
goed beschermd tegen de zon. 
 
SUIKERFEEST 
Vanuit het Bogermanteam willen wij 
u vast een fijn Suikerfeest toewensen. 
Op school willen wij dit ook graag met 
de kinderen vieren. Op dinsdag 11 
juni zullen wij ons schoolplein gezellig 
maken waar we met de kinderen 
mogen genieten van poffertjes. Hier-
voor willen wij Albert Heijn aan de 
strijensestraat 77 hartelijk bedanken! 
Zij hebben de poffertjes voor onze 
leerlingen gesponsord. 
 
IKEI CONCERT 
Op donderdag 20 juni (om 14.00 uur) 
geven de leerlingen van groep 6 sa-
men met andere schoolorkesten een 
IKEI uitvoering in de Doelen op het 
grote podium. De kinderen van groep 
5 mogen mee om te kijken. Waar-
schijnlijk zijn de kinderen van groep 5 
en 6 later thuis deze dag. 
 
SCHOOLTANDARTS 
Vanaf maandag 3 juni worden de 
kinderen die bij Sanakids staan aan-
gemeld weer opgehaald door de 
schooltandarts. Indien uw kind nog 
geen eigen tandarts heeft is het mo-
gelijk om uw kind aan te melden bij 
Sanakids. U kunt bij de leerkracht van 
uw kind een inschrijfformulier halen. 
 

 
 
 
 

SCHOONMAAK KLEUTERS/PEUTERS 
De jaarlijkse schoonmaak van de 
materialen bij de peuters en kleuters 
is van 12 t/m 14 juni. Wij zouden het 
fijn vinden als er veel ouders zijn die 
ons deze dagen komen helpen. U 
kunt zich hiervoor opgeven vanaf 3 
juni bij het lokaal van uw kind. 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Bij de hoofdingang staat een kast met 
gevonden voorwerpen. Is uw kind 
bijvoorbeeld een jas of tas kwijt? Kijk 
gerust in deze kast. Misschien vindt u 
daar wat uw kind hier op school ver-
loren is. 
 
OUDERPANEL / OUDERCOMMISSIE 
Herhaling oproep: ouders die willen 
mee helpen in de oudercommissie en 
ouders die willen mee denken in het 
ouderpanel, zoek contact met Wendy 
Veenendaal. Juf Wendy wil u graag 
uitleggen wat dit inhoudt. Zij is aan-
wezig op dinsdag en donderdag. 
 
OUDERBIJDRAGE 
Ouders die de ouderbijdrage nog niet 
betaald hebben moeten dit voor het 
schoolreisje op 27 juni gedaan heb-
ben. Inmiddels hebben ook de kin-
deren die dit schooljaar bij ons zijn 
ingestroomd een brief gekregen om 
de ouderbijdrage te komen betalen. 
Uiteraard hoef je, als je later op de 
Bogermanschool bent begonnen, niet 
de hele jaarbijdrage te betalen. 
 
MILIEULESSEN 
Een aantal leerlingen uit de groepen 
6, 7 en 8  (Basma, Mohamed M, Cha-
kir, Ela, Cemre, Aya en Manal) heb-
ben aangegeven dat ze graag les 
willen geven aan de medeleerlingen 
van de Bogermanschool over het 
milieu. Zij gaan zelf een presentatie 
maken en een Kahoot-quiz. Wij von-
den dit een prachtig idee en geven 
hen op woensdag 10 juli de ruimte 
om de lessen over te nemen van de 
groepsleerkrachten. 
 

OPZOOMER VOORLEESFEEST 
Op woensdag 12 juni  is het weer tijd 
voor het Opzoomer Voorleesfeest in 
bibliotheek Feijenoord! Er is van alles 
te doen: van Oudhollandse spelletjes 
tot fruitspiesen maken, knutselen, 
schminken, voorlezen en een boeken-
ruilbeurs! Het feest is tussen 13.00 
uur en 16.00 uur en het is gratis. 
 
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
Op 30 en 31 mei hebben we Hemel-
vaartsvakantie.  Op 5 juni vieren we 
het Suikerfeest en is de school dicht. 
Op 10 juni is het 2

e
 Pinksterdag en 

zijn wij ook gesloten. Op vrijdag 28 
juni vergaderen wij over het komende 
schooljaar en is de school ook geslo-
ten. 
 
SCHOOLBIBLIOTHEEK 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 
kunnen op dinsdag 25 juni voor het 
laatst hun bibliotheekboeken omrui-
len bij juf Sisca. Op dinsdag 2 juli 
moeten alle boeken ingeleverd wor-
den. 
 
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 
 
FEYENOORD MINI SPORTDORP 
Voor de groepen 1-2 zijn er op 
woensdagmiddag 12 juni verschillen-
de sport activiteiten die de leerlingen 
kunnen gaan doen. De sporten die 
aangeboden worden zijn; voetbal, 
hockey, handbal, volleybal en dans.  
Woensdag 12 juni van 13:00 tot 15:30 
op voetbalvereniging D.R.L. (Spino-
zaweg 498) 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
woensdag 26 juni uit.
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Kalender juni en juli 2019 
 

JUNI 2019 

Za 01-06-19   

Zo 02-06-19   

Ma 03-06-19   

Di 04-06-19   

Wo 05-06-19 Suikerfeest. De kinderen zijn vrij.                                      

Start inschrijving gespreksmid-

dagen 

Do 06-06-19   

Vr 07-06-19   

Za 08-06-19   

Zo 09-06-19   

Ma 10-06-19 Vrij (Pinksteren) 

Di 11-06-19 Suikerfeestviering                    

Oudercommissievergadering 

MR vergadering 

Wo 12-06-19   

Do 13-06-19 Afsluiting Overstap groep 3. 

Inleveren boekjes 

Vr 14-06-19   

Za 15-06-19   

Zo 16-06-19   

Ma 17-06-19  

Di 18-06-19   

Wo 19-06-19   

Do 20-06-19 IKEI concert groepen 5 en 6 

Vr 21-06-19  

Za 22-06-19   

Zo 23-06-19   

Ma 24-06-19   

Di 25-06-19   

Wo 26-06-19   

Do 27-06-19 Schoolreis groep 1 t/m 8 

Vr 28-06-19 Studiedag. De kinderen zijn vrij 

Za 29-06-19   

Zo 30-06-19   
 

JULI 2019 

Ma 01-07-19   

Di 02-07-19 Rapportgesprekken                

Inleveren bibliotheekboeken           

Ouderpanel-vergadering  

Slaapfeest groep 8 

Wo 03-07-19 Groep 8 tot 10.00 uur op school 

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   

Do 11-07-19 Musical groep 8 

Vr 12-07-19   

Za 13-07-19   

Zo 14-07-19   

Ma 15-07-19   

Di 16-07-19   

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 
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SCHOOLREIS DONDERDAG 27 JUNI GROEP 1 T/M 8 

 

Op donderdag 27 juni gaan we weer op schoolreis. 

 

De kinderen van groep 1 en 2 gaan naar diergaarde Blijdorp. 

De kinderen moeten gewoon om 8.30 uur op school zijn en we hopen rond 9.15 uur met 

de bus te vertrekken. De groepen 1 en 2 zijn rond 15.30 uur weer terug op school. 

 

Groepen 3 en 4 

De groepen 3 en 4 gaan naar attractiepark Drievliet in Rijswijk.  

De kinderen moeten om 8.30 uur op school zijn en we hopen rond 9.15 uur met de bus 

te vertrekken. De groepen 3 en 4 zijn rond 16.45 uur weer terug op school. 

 

Groepen 5 en 6 

De groepen 5 en 6 gaan naar attractiepark Duinrell in Wassenaar.  

De kinderen moeten om 8.30 uur op school zijn en we hopen rond 9.00 uur met de bus 

te vertrekken. De groepen 5 en 6 zijn rond 17.00 uur weer terug op school. 

 

Groepen 7 en 8 

De groepen 7 en 8 gaan naar de Efteling.  

De kinderen moeten om 8.30 uur op school zijn en we hopen rond 9.00 uur met de bus 

te vertrekken. De groepen 7 en 8 zijn rond 17.45 uur weer terug op school. 

 

Alle kinderen moeten zelf hun tussendoortje, lunch en voldoende drinken meenemen. 

De begeleiders zorgen voor eetmomenten in de parken. U mag natuurlijk wat geld 

meegeven, maar maak het niet te gek. Is uw kind wagenziek? Geef het dan tijdig door 

aan de leerkracht van uw kind.  

We hopen natuurlijk op geweldig weer!  Denk dus aan een extra flesje water, zonne-

brandcrème en eventueel een petje tegen de zon. In sommige parken zijn attracties 

waar je nat kan worden. Een handdoekje (en een droog shirt) meenemen kan dus 

geen kwaad. 

 

We wensen alle kinderen, juffen en begeleiders een stralende dag toe. 

 

                                                                                        


