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Jaargang 17, nummer 3, 27 november 2020 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze 
website: www.bogermanschool.nl 
en download onze app. (zoek-
term: basisschool app.) 
 
SINTERKLAASVIERING 
Op vrijdag 4 december vieren we 
het Sinterklaasfeest. We hopen 
natuurlijk dat de Sint ook dit jaar 
op bezoek kan komen, al weten 
we dat hij vooral vanuit huis 
werkt. De school gaat gewoon om 
8.20 uur open. De kinderen vieren 
het feest samen met de leerkrach-
ten tot 13.00 uur. Helaas kunnen 
de ouders er dit jaar niet bij zijn. 
 
BOGERMANAPP. INBOX 
Veel ouders hebben zich al aan-
gemeld voor de persoonlijke inbox 
in onze schoolapp. Dat is fijn, 
want we kunnen nu onze berich-
ten beter afstemmen op de groe-
pen of ouders. Als u zich nog niet 
heeft aangemeld gaat u berichten 
van school missen omdat wij 
steeds vaker communiceren via de 
app. Om u aan te melden klikt u 
op de button ‘Persoonlijke inbox’ 
en daarna ‘vraag een inlog aan’. 
Vervolgens vult u uw eigen gege-
vens in en vult u de laatste 4 cij-
fers van het BSN nummer van uw 
kind in. Hierdoor koppelt u uzelf 
aan uw kind. U kunt na deze stap 
meerdere BSN cijfers toevoegen, 
indien u meerdere kinderen heeft 
op onze school. 

Uw wachtwoord aanvraag komt 
binnen op uw e-mail adres. Con-
troleer ook even uw spambox. 
Hier kunt u vervolgens mee inlog-
gen. Na het inloggen is ook auto-
matisch het onderdeel Groepen 
geüpdatet. U ziet nu alleen nog de 
klassen waar uw kind(eren) in-
zit(ten). 
 
ZWAAIEN VOOR HET RAAM 
We willen u erop uw wijzen dat 
het storend werkt voor de kin-
deren van groep 3 en 4 wanneer u 
gaat zwaaien voor de ramen van 
de klas als de school al gestart is. 
Wanneer de kinderen binnenko-
men gaan ze direct aan de slag 
met een Begintaak. Wanneer ou-
ders dan gaan zwaaien kunnen zij 
zich moeilijk richten op deze taak. 
Breng uw kind om 8.20 uur naar 
de rij, geef daar een dikke zoen en 
zwaai daar dan nog even. Alvast 
heel erg bedankt. 
 
KERST 2020 
Anders dan in de jaarkalender 
staat, vieren wij het kerstfeest dit 
jaar niet op donderdag 17 decem-
ber maar op vrijdag 18 december. 
Vanwege de maatregelen kunnen 
wij dit jaar ook niet genieten van 
de heerlijke gerechten van onze 
ouders maar wij zijn tot een goed 
alternatief gekomen. Dit jaar heb-
ben wij een kerstontbijt op vrijdag 
18 december. Geheel verzorgd 
door school. De traditionele kerst-

stal is er dit jaar ook. Wij zullen 
deze per groep gaan bekijken. 
De kinderen ontbijten dus vrijdag 
op school en we vieren kerst in de 
groep. Wilt u uw kind een led 
waxinelichtje meegeven? De kin-
deren hebben deze dag school 
van 8.20 – 13.00 uur. Op vrijdag 
18 december om 13.00 uur begint 
de kerstvakantie en de kinderen 
worden dinsdag 5 januari weer op 
school verwacht. Dus: Op donder-
dag 17 december hebben de kin-
deren school van 8.20-12.00 uur 
en op vrijdag 18 december vieren 
we kerst van 8.20-13.00 uur. 
De kinderen hoeven beide dagen 
geen lunch mee te nemen, maar 
eten thuis. De Dagprogrammering 
gaat wel door 
 
ONTRUIMINGSOEFENING 
Afgelopen maand hebben wij een 
ontruimingsoefening op school 
gedaan. We zijn erg trots om te 
kunnen vertellen dat we in onge-
veer 4 minuten alle kinderen en 
personeel op een ordelijke manier  
veilig buiten hadden staan. In 
januari gaan we een onaangekon-
digde ontruimingsoefening hou-
den. We zijn natuurlijk benieuwd 
of het dan weer zo goed loopt. 
 
NIEUW LID MR 
Wij zijn blij dat we een nieuw lid 
voor de oudergeleding van de MR 
aan u kunnen voorstellen: Ayse 
Poyraz. Zij is de moeder van Mirac 
(uit groep 4) en een zoontje van 1 
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jaar. Ze wil graag meedenken over 
schoolzaken en is een betrokken 
ouder. Welkom, Ayse bij de me-
dezeggenschapsraad van de Bo-
germanschool!  
 
DAGPROGRAMMERING 
Gelukkig zijn de beperkende 
maatregelen opgeheven en mag 
de Dagprogrammering weer 
doorgaan. 
 

OUDERBIJDRAGE 
Indien u de ouderbijdrage voor dit 
schooljaar nog niet hebt betaald 
kunt u dat doen op bankrekening: 
NL38 ABNA 0247 4527 93. Wilt u 
de naam en de groep van uw kind 
vermelden? 
 
SIERADEN / ELEKTRONICA 
In onze schoolgids staat dat wij 
niet verantwoordelijk zijn voor 
dure spullen die de kinderen bij 

zich hebben. Graag wijzen wij u 
hier nogmaals op. Geef de kin-
deren geen dure sieraden of elek-
tronica mee naar school. 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
vrijdag 18 december uit. 
 
 
 

                              

 

 
December 2020 

Di 01-12-20   

Wo 02-12-20 DD alle kinderen om 12.00 uur 

Do 03-12-20   

Vr 04-12-20 Sinterklaasfeest tot 13.00 uur 

Za 05-12-20  
Zo 06-12-20   

Ma 07-12-20   

Di 08-12-20 Nieuwe wisselcollectie biblio-

theekboeken 

Wo 09-12-20   

Do 10-12-20   

Vr 11-12-20   

Za 12-12-20   

Zo 13-12-20   

Ma 14-12-20   

Di 15-12-20   

Wo 16-12-20   

Do 17-12-20 Les tot 12.00 uur. Middag vrij. 

(geen DD voor de groepen 3 

en 4) 

Vr 18-12-20 Kerstviering tot 13.00 uur 

Za 19-12-20 Kerstvakantie 

Zo 20-12-20 Kerstvakantie 

Ma 21-12-20 Kerstvakantie 

Di 22-12-20 Kerstvakantie 

Wo 23-12-20 Kerstvakantie 

Do 24-12-20 Kerstvakantie 

Vr 25-12-20 Kerstvakantie 

Za 26-12-20 Kerstvakantie 

Zo 27-12-20 Kerstvakantie 

Ma 28-12-20 Kerstvakantie 

Di 29-12-20 Kerstvakantie 

Wo 30-12-20 Kerstvakantie 

Do 31-12-20 Kerstvakantie 
 

  
Januari 2021 

Vr 1-1-2021 Kerstvakantie 

Za 2-1-2021 Kerstvakantie 

Zo 3-1-2021 Kerstvakantie 

Ma 4-1-2021 Kerstvakantie/ Studiedag 

Di 5-1-2021 Eerste schooldag 

Wo 6-1-2021   

Do 7-1-2021   

Vr 8-1-2021   

Za 9-1-2021   

Zo 10-1-2021   

Ma 11-1-2021   

Di 12-1-2021   

Wo 13-1-2021 Fittest voor kleuters 

Do 14-1-2021   

Vr 15-1-2021   

Za 16-1-2021   

Zo 17-1-2021   

Ma 18-1-2021   

Di 19-1-2021   

Wo 20-1-2021   

Do 21-1-2021   

Vr 22-1-2021 Groep 8 is vrij 

Za 23-1-2021   

Zo 24-1-2021   

Ma 25-1-2021   

Di 26-1-2021   

Wo 27-1-2021   

Do 28-1-2021   

Vr 29-1-2021   

Za 30-1-2021   

Zo 31-1-2021   
 

 


