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    Jaargang 16 , nummer 5, 20 december 2019 

 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze web-
site: www.bogermanschool.nl of 
download onze nieuwe app. 

 
BOGERMANAPP. 
Onze oude Bogerman App. werkt 
niet meer. U moet in de Appstore 
of de Playstore op zoek naar “Basis-
school App” en na installatie kiezen 
voor de Bogermanschool. 
 
GROEP 5 
Het herstel van juf Heuria laat nog 
even op zich wachten, maar het 
gaat al wel beter met haar. In fe-
bruari komt juf Joyce terug van haar 
zwangerschapsverlof en zal zij inge-
zet worden in groep 5. In de maand 
januari zal juf Fatma daarom aan 
groep 5 verbonden blijven op de 
maandag, dinsdag en donderdag. 
Op de vrijdagen staat juf Carin voor 
de groep en op de woensdagen 
regelen wij een invalleerkracht.  
 
VOORLEESDAG 
Op donderdag 23 januari 2019 zijn 
de Nationale Voorleesdagen. In de 
groepen 1 t/m 4  en de peuters-
peelzaal wordt er door een mede-
werker van de bibliotheek voorge-
lezen. 
 
 
 

DAGPROGRAMMERING / JIBBIE 
In januari gaan we de volledige 
Dagprogrammering aanbieden: 
4 uur lang extra activiteiten op 
woensdagmiddag van 13.00 uur tot 
17.00 uur voor de groepen 3 t/m 8 
in buurthuis Stereo. Niet alle kin-
deren kunnen meedoen, maar 
ouders kunnen hen inschrijven via 
een app Jibbie. In januari krijgt u 
meer informatie over deze app. De 
volgende activiteiten worden waar-
schijnlijk aangeboden: Engels, tech-
niek, Fotografie, Breakdance, Arabi-
sche les, en Huiswerkbegeleiding. 
Meester Lahcen wordt op woens-
dagmiddag de coördinator. Ouders 
moeten er zelf zorg voor dragen dat 
de kinderen veilig bij buurthuis 
Stereo komen en weer veilig thuis-
komen. In januari komen er twee 
spreekuren over deze extra activi-
teiten en de app.  
 
OUDERBIJDRAGE 
De ouders die de ouderbijdrage nog 
niet hebben betaald, ontvangen 
direct na de vakantie een herinne-
ring. De ouderbijdrage moet voor 
de schoolreis betaald zijn. 
 
VUURWERKBRILLEN 
Ook dit jaar heeft de gemeente 
Rotterdam weer vuurwerkbrillen op 
school bezorgd. Ook als je zelf geen 
vuurwerk afsteekt is het verstandig 
om de vuurwerkbril op te zetten. Je 
weet nooit waar het vuurwerk heen 
vliegt. 

 
 
KINDERVUURWERKSHOW 
Hillesluis is ook dit jaar weer een 
vuurwerkvrije zone. Rotterdam 
organiseert wederom een kinder-
vuurwerkshow aan de Wilhelmina-
pier. Kinderen uit de Riederbuurt 
van 4 tot en met 12 jaar kunnen 
deze vuurwerkshow bijwonen on-
der begeleiding van een ouder. Als 
u en uw kind meewillen naar de 
kindervuurwerkshow kunt u zich 
aanmelden bij Mirella Fijneman, 
email: m.fijneman@rotterdam.nl, 
tel 06 129 66 582 
 
MOGELIJKE STAKING 
Hoewel er een nieuwe cao voor het 
basisonderwijs is, zijn er nog steeds 
geen oplossingen om de werkdruk 
en het lerarentekort op te lossen. 
Daarom willen de vakbonden mo-
gelijk weer een landelijke staking 
uitroepen op 30 en 31 januari. 
Hoewel de staking nog niet vast-
staat willen we u vragen om er 
alvast rekening mee te houden. 
 
GOEDE KERSTDAGEN & EEN GE-
LUKKIG 2020 
Namens directie en personeel wen-
sen we alle ouders en kinderen heel 
goede kerstdagen en een gelukkig 
Nieuwjaar toe. Wees voorzichtig 
met vuurwerk. Geniet van de va-
kantie, van gezelligheid met elkaar 
en kom uitgerust en gezond op 6 
januari allemaal weer naar school. 

http://www.bogermanschool.nl/
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VOLGENDE MAANDBRIEF 
Op vrijdag 31 januari 2020 kunt u 
de volgende maandbrief verwach-
ten. 

 
 
 
 
 

 

  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 Voorleesochtend 

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. adviesge-

sprekken. 

Mogelijke stakingsdag  
 

Februari 2020 

Za 01-02-20   

Zo 02-02-20   

Ma 03-02-20   

Di 04-02-20   

Wo 05-02-20   

Do 06-02-20 Ouders kleuters: zelfredzaam-

heid in de ouderkamer 8.35 

uur  

Vr 07-02-20   

Za 08-02-20   

Zo 09-02-20   

Ma 10-02-20   

Di 11-02-20 Vader/ Kind avond 

Wo 12-02-20   

Do 13-02-20 Adviesgesprekken groep 8 

overstap groepen 3 (lezen) 

Vr 14-02-20   

Za 15-02-20   

Zo 16-02-20   

Ma 17-02-20   

Di 18-02-20   

Wo 19-02-20   

Do 20-02-20   

Vr 21-02-20   

Za 22-02-20 Voorjaarsvakantie 

Zo 23-02-20 Voorjaarsvakantie 

Ma 24-02-20 Voorjaarsvakantie 

Di 25-02-20 Voorjaarsvakantie 

Wo 26-02-20 Voorjaarsvakantie 

Do 27-02-20 Voorjaarsvakantie 

Vr 28-02-20 Voorjaarsvakantie 

Za 29-02-20 Voorjaarsvakantie 
 

 
 


