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Jaargang 16, nummer 4, 29 november 2018 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze website: 
www.bogermanschool.nl of download 
onze app. 
 
BOGERMANAPP. 
Onze oude Bogerman App. werkt na deze 
maand niet meer. U moet in de Appstore 
of de Playstore op zoek naar Basisschool 
App en na installatie kiezen voor de Bo-
germanschool. 

 
 
GROEP 5: LES IN DECEMBER 
Juf Heuria is helaas nog steeds ziek, maar 
het gaat steeds een klein beetje beter 
met haar. Zij heeft een ontstoken oogze-
nuw, waardoor zij zware medicijnen krijgt 
en daar is zij ook behoorlijk ziek van. Op 
woensdag en vrijdag komt juf Sterre van 
der Beek invallen, op de andere dagen is 
juf Fatma er. Voor vrijdag 20 december 
hebben we geen invaller kunnen vinden 
en geven we groep 5 vrij. 
 
SINTERKLAASFEEST PEUTERS 
Donderdagmorgen 5 december mogen 
alle peuters naar school komen om het 
Sinterklaasfeest te vieren. Het is wel de 
bedoeling dat er een ouder/verzorger bij 
blijft. Eerst gaan we met alle kinderen van 
de hele school op het kleine plein Sinter-
klaas met zijn Pieten feestelijk ontvangen. 
Daarna gaan alle peuters met hun ou-
der/verzorger naar de kleine gymzaal (het 
speellokaal). Daar brengt Sinterklaas een 
bezoek aan de peuters. Als iedereen een 
cadeautje heeft gekregen is het feest 
afgelopen en dan mag iedereen naar huis. 
We verwachten dat het feest om onge-
veer 9.45 uur afgelopen is. ’s Middags is 
er geen school. 
 

KERSTONTBIJT PEUTERS 
Ook dit jaar is er weer een kerstontbijt. 
Voor de Panda’s is dat op dinsdagmorgen 
17 december. De IJsberen en de Koala’s 
zijn op donderdagmorgen 18 december 
aan de beurt. In de klas hangt een kerst-
boom waarop u kunt invullen wat u wilt 
maken of kopen. Tijdens het ontbijt vin-
den we het gezellig als u er ook bij bent 
en een hapje met ons mee eet. Dit is een 
gezellige afsluiting van het thema. 
 
SINTERKLAASFEEST 
Op donderdag 5 december brengt de Sint 
natuurlijk weer een bezoek aan onze 
school. We ontvangen hem om 8.35 uur 
samen op het binnenplein en zingen hem 
toe. De ouders zijn daarbij van harte 
welkom. Na deze ontvangst gaan we naar 
de klas en vieren het feest verder. Vanaf 
12.00 uur zijn alle kinderen vrij. 
 
PIETENGYM 
Op maandag 2, dinsdag 3 en donderdag 5 
december hebben de groepen 3 t/m 8 
pietengym. Zullen ze hun pietendiploma 
halen? 
 

 
 
VOORLEESWEDSTRIJD 
Woensdag 27 november werd de school-
finale van de Nationale Voorleeswedstrijd 
gehouden. Er waren weer veel enthousi-
aste deelnemers uit groep 7 en 8.  Binnen 
de groepen zijn de finalisten geselecteerd: 
Ela en Elif in groep 7 en Sofiya, Roaa, 

Rehaan en Alperen in groep 8. Ze hebben 
het alle zes prima gedaan! De jury heeft 
uiteindelijk Sofiya gekozen als school-
kampioen. Zij zal onze school in februari 
gaan vertegenwoordigen tijdens de ver-
volgronde in de bibliotheek. 
 
GROEP 7 MOLENWEI, LES OVER ZEE 
Op maandag 16 december gaan we met 
groep 7 naar kinderboerderij de Molen-
wei voor een les over de zee. Het zou fijn 
zijn als er een ouder mee zou willen gaan. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf 
Carin (maandag-dinsdag-woensdag). De 
kinderen moeten op die dag kleding aan 
waarin ze lekker warm blijven en schoe-
nen die eventueel vies mogen worden. 
We hopen om 15.00 uur terug te zijn, 
maar dat kan ook een kwartiertje later 
zijn. Dit in verband met ophalen van 
broertjes/zusjes. 
 
KERSTVIERING GROEP 1 T/M 8 
Op donderdag 19 december vieren wij 
met elkaar het kerstfeest. Alle kinderen 
zijn vrij vanaf 12.00 uur. De kinderen 
wordt om 16.30 uur weer op school ver-
wacht. De groepen 1/2 kunnen vanaf 
18.15 uur opgehaald worden in de groep. 
Groep 3 en 4 kunnen vanaf 18.30 uur in 
de groepen opgehaald worden. Groep 5 
t/m 8 komt rond 18.30 uur naar buiten. 
Wij vieren het kerstfeest met een lichtjes-
tocht door de buurt en een diner. De 
ouders van de kleuters vragen wij om 
mee te lopen tijdens de lichtjestocht. De 
ouders van groep 3 t/m 8 vragen wij om 
langs de tocht te staan. Voor het  diner 
vragen wij u om iets lekkers te maken. Bij 
de klas van uw kind hangt vanaf maandag 
9 december een kerstboom. Hierop kunt 
u aangeven wat u graag wilt maken. 
Ouders die na de lichtjestocht op school 
blijven, kunnen op school iets drinken. 

 
REKENSPELLETJES 
Beste ouders van groepen 1 t/m 5. We 
zijn weer gestart met de Rekenspelletjes-
bibliotheek. U kunt een rekenspel lenen 
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om met uw kind thuis te spelen. Het is 
heel leuk en leerzaam Als u niet weet hoe 
u het spel moeten spelen dan leg ik u het 
graag uit. De uitleentijden zijn: ouders van 
groep 1 op maandagmiddag om 14.45 
uur, ouders van groep 2 op maandagmid-
dag om 15.00 uur, ouders van groep 3 op 
dinsdagmiddag om 14.45 uur en de ou-
ders van groep 4 en 5 op dinsdagmiddag 
om 15.00 uur.  Naima Ikane 
 
FLESSENACTIE GROEP 8 
Groep 8 verzamelt deze maand lege sta-
tiegeldflessen in voor een goed doel: De 

Stichting Vrienden van Maasstad. Het geld 
wordt gebruikt om kinderen die in het 
Maasstad Ziekenhuizen moeten blijven 
het een beetje fijner te laten krijgen. U 
mag lege statiegeldflessen met uw kind 
mee naar school geven. Mitra, Roaa en 
Sofiya uit groep 8 zullen de flessen gaan 
inleveren en het geld overmaken naar de 
stichting. 

 
 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op don-
derdag 20 december uit. 
 
 

                              

    December 2019 

Zo 01-12-19 
  

Ma 02-12-19   

Di 03-12-19 Alle kinderen zijn om 14.00 uur uit i.v.m een 
studiemiddag 

Wo 04-12-19   

Do 05-12-19 Sinterklaasfeest. Vanaf 12.00 uur vrij 

Vr 06-12-19   

Za 07-12-19   

Zo 08-12-19   

Ma 09-12-19   

Di 10-12-19 Nieuwe wisselcollectie (bibliotheekboeken).                       
Ouderpanel 13.45 uur 

Wo 11-12-19   

Do 12-12-19 Overstap groep 3 

Vr 13-12-19   

Za 14-12-19   

Zo 15-12-19 
  

Ma 16-12-19 Groep 7 Molenwei 

Di 17-12-19 Oudercommissievergadering 

Wo 18-12-19 
  

Do 19-12-19 Kerstviering 16.30-18.30. Vrij vanaf 12.00 uur.  

Vr 20-12-19 

Start kerstvakantie om 12.00 uur 

Za 21-12-19 Kerstvakantie 

Zo 22-12-19 Kerstvakantie 

Ma 23-12-19 Kerstvakantie 

Di 24-12-19 Kerstvakantie 

Wo 25-12-19 Kerstvakantie 

Do 26-12-19 Kerstvakantie 

Vr 27-12-19 Kerstvakantie 

Za 28-12-19 Kerstvakantie 

Zo 29-12-19 Kerstvakantie 

Ma 30-12-19 Kerstvakantie 

Di 31-12-19 Kerstvakantie 

 

  Januari 2020 

Wo 1-1-2020 Kerstvakantie 

Do 2-1-2020 Kerstvakantie 

Vr 3-1-2020 Kerstvakantie 

Za 4-1-2020 Kerstvakantie 

Zo 5-1-2020 Kerstvakantie 

Ma 6-1-2020 Eerste schooldag. Groep 1 en 2 nog vrij i.v.m. 
studiedag 

Di 7-1-2020   

Wo 8-1-2020   

Do 9-1-2020 Uitleg thuis lezen ouders gr. 3  (8.35 uur) 

Vr 10-1-2020   

Za 11-1-2020   

Zo 12-1-2020   

Ma 13-1-2020   

Di 14-1-2020 Overstap groep 3 

Wo 15-1-2020   

Do 16-1-2020   

Vr 17-1-2020   

Za 18-1-2020   

Zo 19-1-2020   

Ma 20-1-2020   

Di 21-1-2020 Oudercommissievergadering 

Wo 22-1-2020 Voorleesontbijt 

Do 23-1-2020 Uitleg begrijpend lezen voor ouders van groep 
6 (in de ouderkamer) 
MR vergadering (15.30 uur) 

Vr 24-1-2020   

Za 25-1-2020   

Zo 26-1-2020   

Ma 27-1-2020   

Di 28-1-2020   

Wo 29-1-2020   

Do 30-1-2020 Mogelijke stakingsdag  

Vr 31-1-2020 Groep 8 vrij i.v.m. adviesgesprekken         
Mogelijke stakingsdag 

 

 


