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WEBSITE
Neem eens een kijkje op onze website:
www.bogermanschool.nl
en
download onze app. (zoekterm: basisschool app.)

ROTTERDAMS GOUD
Onze school is vanaf januari bezig
met “Rotterdams Goud”. Hier staan
een leercultuur en gedragscultuur
centraal. Zo hebben wij bij de start
van de dag de “drempel” ingevoerd.
Doordat de kinderen die binnenkomen weten wat ze moeten doen (de
“begintaak”) heeft de leerkracht echt
even tijd om de kinderen te begroeten en naar ze te luisteren. Bij de
instructie vragen wij kinderen recht
op te zitten, alles uit hun handen te
leggen en de ogen op de leerkracht te
richten. Als we de woorden “vlork” en
“Sark” gebruiken weten we de kinderen wat we dan bedoelen. We
leren de kinderen samen te werken
met “draai en praat” en met wisbordjes controleren we of de kinderen de
opdracht begrepen hebben. Wanneer
het weer kan hopen we u snel op
school te kunnen laten zien hoe dit
werkt, maar misschien kan uw kind u
dat nu ook al uitleggen.
BOGERMANAPP
Vrijwel alle ouders krijgen nu de informatie via de Bogerman schoolapp.

Als u bent ingelogd ziet u meer op de
app. Als u uw wachtwoord vergeten
bent klikt u op “persoonlijke inbox”
en daarna op “wachtwoord resetten”.
Via de mail krijgt u dan een nieuw
wachtwoord opgestuurd.
PAPIEREN VERSIE OF DIGITAAL?
Vanaf zaterdag 27 maart krijgt u bij
het openen van de schoolapp de
vraag of u de maandbrief graag op
papier wilt blijven ontvangen of dat u
de digitale versie op de app en de
website genoeg vindt.
Het is voor het eerst dat wij een enquête via de app houden en zijn benieuwd naar uw antwoorden.
RAPPORTEN EN CIJFERS
Het kan zijn dat het rapport van uw
kind niet helemaal is ingevuld dit
keer. Door de Lockdown hebben wij
niet alle vakken kunnen geven. Per
klas zijn er doelen gesteld om de
mogelijke onderwijsachterstand die
tijdens de Lockdown is opgelopen in
te halen. Om deze doelen te behalen
laten we soms iets minder belangrijke
vakken tijdelijk vallen.
KINDEREN MET KLACHTEN
Helaas moeten we na de voorjaarsvakantie ook weer streng zijn. Wanneer
kunnen kinderen niet naar school:
- Als zij verkoudheidsklachten hebben.
- Als kinderen benauwd zijn
- Als kinderen Corona hebben.
- Als zij koorts hebben.
- Als een gezinslid ernstige verkoudheidsklachten of Corona heeft.
- Zij kunnen het schoolgaan hervatten
als zij 24 uur klachtenvrij zijn.

PLEINACTIVITEITEN
Zolang die Dagprogrammering niet
doorgaat zijn er wekelijks pleinactiviteiten. Elke week zetten we die pleinactiviteiten op de schoolapp.

DAGPROGRAMMERING
Ook volgend schooljaar gaan we door
met de Dagprogrammering. De gemeente Rotterdam wil graag dat alle
kinderen van de school hier aan mee
doen en wil een meer verplichter
karakter aan de Dagprogrammering
gaan geven.
We doen ons best om leuke en leerzame activiteiten in te zetten.
JEUGDTEGOED
De gemeente Rotterdam stelt het
jeugdtegoed beschikbaar voor Rotterdamse gezinnen met een kleine
beurs. Het tegoed wordt gestort op
de Rotterdampas van uw kind. Het
jeugdtegoed is te besteden bij de
aangesloten winkels en in het openbaar vervoer. Als uw kind in 2021
recht heeft op het jeugdtegoed, dan
ontvangt hij of zij voor 18 maart een
brief van de gemeente. Heeft uw kind
geen brief ontvangen? Doe dan de
check of uw kind voldoet aan de
voorwaarden op www. jeugdtegoed.nl
VOLGENDE MAANDBRIEF
De volgende maandbrief komt op
vrijdag 30 april uit.
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Kalender april en mei 2021
MEI 2020

APRIL 2021
Rapport mee naar huis

Za

01-05-20

Meivakantie

Paasvakantie

Zo

02-05-20

Meivakantie

Paasvakantie

Ma

03-05-20

Meivakantie

04-04-21

Paasvakantie

Di

04-05-20

Meivakantie/Dodenherdenking

Ma

05-04-21

Paasvakantie

Wo

05-05-20

Meivakantie/Bevrijdingsdag

Di

06-04-21

Rapportgesprekken

Do

06-05-20

Meivakantie

Wo

07-04-21

Vr

07-05-20

Meivakantie

Do

08-04-21

Za

08-05-20

Meivakantie

Vr

09-04-21

Zo

09-05-20

Meivakantie

Za

10-04-21

Ma

10-05-20

Meivakantie

Zo

11-04-21

Di

11-05-20

Meivakantie

Ma

12-04-21

Wo

12-05-20

Meivakantie

Di

13-04-21

Do

13-05-20

Meivakantie

Wo

14-04-21

Vr

14-05-20

Meivakantie

Do

15-04-21

Za

15-05-20

Meivakantie

Vr

16-04-21

Zo

16-05-20

Meivakantie

Za

17-04-21

Ma

17-05-20

Zo

18-04-21

Di

18-05-20

Ma

19-04-21

Wo

19-05-20

Di

20-04-21

IEP eindtoets groep 8

Do

20-05-20

Wo

21-04-21

IEP eindtoets groep 8

Vr

21-05-20

Do

22-04-21

Za

22-05-20

Vr

23-04-21

Zo

23-05-20

Za

24-04-21

Ma

24-05-20

Zo

25-04-21

Di

25-05-20

Ma

26-04-21

Vrij (Studiedag school) )

Wo

26-05-20

Di

27-04-21

Do

27-05-20

Wo

28-04-21

Vrij (Koningsdag)
Koningsspelen op school
peelzaal is dicht

Vr

28-05-20

Za

29-05-20

Zo

30-05-20

Ma

31-05-20

Do

01-04-21

Vr

02-04-21

Za

03-04-21

Zo

Do

29-04-21

Vr

30-04-21

Rapportgesprekken

Start Ramadan

De peuters-

Suikerfeest voor de kinderen

Vrij (Pinksteren)

RAPPORTGESPREKKEN
Via de schoolapp kunt u weer een tijdstip kiezen voor de rapportgesprekken op 6 en 8 april.
1.
Als u de app. geopend heeft gaat u naar het plaatje met het woord “oudergesprek”.
2.
Als u voor het eerst de app gebruikt moet u in de lijst met scholen zoeken naar “Rotterdam Bogermanschool”.
3.
Ouders die de persoonlijke inbox al geactiveerd hebben zien meteen de namen van hun kinderen en kunnen meteen een tijdstip
op 6 of 8 april kiezen.
4.
Ouders die de persoonlijke inbox nog niet hebben aanstaan moeten inloggen. U kunt dan inloggen met de voornaam van uw kind
en uw wachtwoord.
5.
Het wachtwoord is de geboortedatum van uw kind (b.v. 27-05-2013).
6.
Als u op inloggen heeft geklikt ziet u de naam van uw kind (eren).
7.
Klik op de naam van de groep bij “openstaande planningen”
8.
Kies nu een tijdstip voor het gesprek op dinsdag 6 april of donderdag 8 april.
De inschrijving sluit op 31 maart.
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