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Jaargang 18, nummer 10,  25-06-2021 
 

WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze 
website: 
www.bogermanschool.nl en 
download onze app. (zoekterm: 
basisschool app.)  
 
CORONAREGELS 
Vanaf 26 juni worden de Coro-
naregels versoepeld. Voor onze 
school veranderen er een paar 
regels: De kinderen uit groep 7 
en 8 hoeven geen mondmas-
kers meer te dragen, maar 
moeten nog wel proberen af-
stand tot leerkrachten te hou-
den. Op het schoolplein mag 
weer gemengd gespeeld wor-
den. We gaan na de vakantie 
weer gebruik maken van de 
kleedkamers voor we gaan 
gymmen. Ouders mogen op 
afspraak weer op school ko-
men. 
 
VOORTGANGSGESPREKKEN 
Op 28 en 29 juni houden we de 
voortgangsgesprekken. U heeft 
hier inmiddels een datum en 
tijdstip voor gekregen. Zoals de 
naam van het gesprek al zegt 
bespreken we met u hoe het 
met uw kind gegaan is in dit 
schooljaar. Het rapport gaat 
pas in de laatste week van het 
schooljaar met de leerlingen 
mee naar huis. 

SCHOOLREIS 
We gaan dit schooljaar gelukkig 
weer op schoolreis!!!! De groe-
pen 1 t/m 6 gaan op vrijdag 2 
juli op reis. De groepen 7 en 8 
gaan op donderdag 1 juli.  Aan 
het einde van deze maandbrief 
vindt u meer informatie over 
de schoolreis. 
 
OUDERBIJDRAGE 
Ouders die de ouderbijdrage 
nog niet betaald hadden, heb-
ben onlangs een herinnering 
van ons gehad. De ouderbij-
drage moet voor de schoolreis 
aan ons betaald zijn. 
 

 
 
EINDFEEST 
We zijn bezig met de organisa-
tie van een mooi eindfeest op 
dinsdag 13 juli. We denken dat 
we dit op een veilige manier 
kunnen organiseren.  We orga-
niseren een Vossenjacht, er 
komt een stormbaan, een 
springkussen, een popcornwa-
gen en een patatkraam! We 
zijn die dag een half uurtje eer-
der uit (om 14.30). 

OUDERS IN DE SCHOOL 
Tot aan de zomervakantie mo-
gen ouders helaas de school 
nog niet in. We hopen op ver-
soepelingen na de zomerva-
kantie. We blijven ook na de 
vakantie in rijen naar binnen 
gaan omdat dit een onderdeel 
van Rotterdams Goud is. Ou-
ders van de kinderen in de 
groepen 1 t/m 4 mogen de eer-
ste schooldag met hun kind 
naar de klas komen om te kij-
ken. Om 9.00 uur nemen we 
dan afscheid van die ouders. Er 
komen komend schooljaar veel 
mogelijkheden om even de klas 
in te komen kijken. Bij de peu-
ters en kleuters zijn er be-
zoekmogelijkheden aan het 
eind van een thema, voor 
groep 3 komt de Overstap weer 
terug,  we organiseren de ken-
nismakingsgesprekken, infor-
matieavonden, Kom in de Klas 
momenten en rapportgesprek-
ken. Indien u de leerkracht echt 
even kort wilt spreken kan dat 
om 15.00 uur als de kinderen 
uit zijn. U kunt natuurlijk ook 
altijd een afspraak maken voor 
een gesprek. 
 
KINDEREN MET KLACHTEN 
Helaas moeten bij klachten nog 
steeds streng zijn. Wanneer 
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kunnen kinderen niet naar 
school: 
- Als zij verkoudheidsklachten 
hebben. 
- Als kinderen benauwd zijn 
- Als kinderen Corona hebben. 
- Als zij koorts hebben (38 gra-
den of hoger. 
- Als een gezinslid Corona heeft 
of koorts of benauwdheids-
klachten 
- Zij kunnen het schoolgaan 
hervatten als zij 24 uur klach-
tenvrij zijn. 
 
PLEINACTIVITEITEN 
Zolang die Dagprogrammering 
niet doorgaat zijn er wekelijks 
pleinactiviteiten. Elke week 
zetten we die pleinactiviteiten 
op de schoolapp. en op de 
website onder het kopje 
“nieuws” 

 
ZOMERTALENT 010 
Zoals u weet doet onze school 
deze zomer mee aan ZomerTa-
lent010. Een leuk én leerzaam 
vakantieprogramma van 26 juli 
t/m 6 augustus voor kinderen 
uit groep 6, 7 en 8. ZomerTa-
lent010 vindt plaats op een 
locatie in de buurt van de 
school van uw kind. Aanmelden 
kan t/m 30 juni via: 
www.solnetwerk.nl/zomertale
nt010/aanmelden. 
 
GELEENDE LAPTOPS 
Tijdens de lockdown hebben 
wij ongeveer 60 laptops aan 
kinderen kunnen uitlenen. Na 

de vakantie willen wij de lap-
tops weer in de groepen gaan 
inzetten. Vanaf maandag 5 juli 
vragen wij u om de laptops aan 
de leerkracht van uw kind terug 
te geven.  
 
PEUTERS INSMEREN 
Er komt weer beter weer aan. 
Het is erg belangrijk om de huid 
van uw kind te beschermen 
tegen de zon. Kinderen kunnen 
snel verbranden in korte tijd. 
Smeert u alstublieft uw kind in 
de zomerperiode in met zon-
nebrandcrème voordat u uw 
kind naar school brengt.  
 
MUSICAL GROEP 8 
Beste ouders / verzorgers, 
De eindmusical is dit jaar niet 
op 8 juli op school, maar op 
maandagavond 12 juli in Ahoy! 
Een geweldige locatie natuur-
lijk vooral voor onze leerlingen 
van groep 8. Zorgt u a.u.b. dat 
u oppas heeft voor eventuele 
jongere broertjes en zusjes en 
dat u natuurlijk vrij bent om dit 
spektakel van uw zoon of doch-
ter mee te maken. Meer infor-
matie volgt nog. Op naar een 
spetterend afscheid, Juf Miran-
da. 

 
  

VRIJE DAGEN 
De zomervakantie start op vrij-
dag 16 juli. De laatste school-
dag is dus donderdag 15 juli. 
Op maandag 30 augustus is de 
eerste schooldag voor de leer-
lingen 
 
 T-SHIRTS 
Alle leerlingen krijgen een T-
shirt met de naam van de 
school te leen voor op de 
schoolreis. Wilt u de T-shirts 
voorzichtig wassen en niet in 
de droger stoppen. Na het 
wassen kunt het T-shirt weer 
mee naar school geven voor 
een volgend schoolreisje. 
 
CADEAUTJE VOOR DE OUDERS 
Wij willen u met een aardig-
heidje bedanken voor alle hulp 
die u ons en uw kind heeft ge-
boden tijdens de lockdown. U 
kunt samen met uw kind van 
dit cadeautje gebruik maken. 
Wij geven het cadeautje tijdens 
de oudergesprekken mee aan 
het oudste kind uit het gezin. 
Als u niet op school komt 
neemt uw kind het cadeautje 
mee naar huis. 
 
EXTRA MAANDBRIEF 
Op vrijdag 9 juli komt er een 
extra maandbrief waarin staat 
in welke groepen de leerkrach-
ten volgend schooljaar werken.
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Kalender juli, augustus en september 2021 
 

JULI / AUG. 2021 

Do 01-07-21 Schoolreis groep 7 en 8 

Vr 02-07-21 Schoolreis Groep 1 t/m 6 

Za 03-07-21   

Zo 04-07-21   

Ma 05-07-21   

Di 06-07-21   

Wo 07-07-21   

Do 08-07-21   

Vr 09-07-21   

Za 10-07-21   

Zo 11-07-21   

Ma 12-07-21 Musical Groep 8                 

Stoeltjes passen  

Di 13-07-21 Eindfeest 

Wo 14-07-21 Groep 8 vrij 

Do 15-07-21 Groep 8 vrij 

Vr 16-07-21 Zomervakantie 

Za 17-07-21 Zomervakantie 

Zo 18-07-21 Zomervakantie 

Ma 19-07-21 Zomervakantie 

Di 20-07-21 Zomervakantie 

Wo 21-07-21 Zomervakantie 

Do 22-07-21 Zomervakantie 

Vr 23-07-21 Zomervakantie 

Za 24-07-21 Zomervakantie 

Zo 25-07-21 Zomervakantie 

Ma 26-07-21 Zomervakantie 

Di 27-07-21 Zomervakantie 

Wo 28-07-21 Zomervakantie 

Do 29-07-21 Zomervakantie 

Vr 30-07-21 Zomervakantie 

Za 31-07-21 Zomervakantie 

Ma 30-08-21 Eerste schooldag 
 

                    September 2021 

Wo 01-09-21 Open dag Dagprogram-

mering 

Do 02-09-21 Uitleg Dubbel Dosis 

Vr 03-09-21   

Za 04-09-21   

Zo 05-09-21   

Ma 06-09-21 Start Dagprogrammering 

en Dubbel Dosis 

Di 07-09-21 
 

Wo 08-09-21   

Do 09-09-21   

Vr 10-09-21   

Za 11-09-21   

Zo 12-09-21   

Ma 13-09-21   

Di 14-09-21 Informatieavond en ad-

viesgesprekken groep 8. 

Leerlingen van groep 7 en 8 

zijn vrij. 

Wo 15-09-21   

Do 16-09-21   

Vr 17-09-21 Studiedag. De kinderen zijn 

vrij 

Za 18-09-21   

Zo 19-09-21   

Ma 20-09-21   

Di 21-09-21   

Wo 22-09-21   

Do 23-09-21   

Vr 24-09-21   

Za 25-09-21   

Zo 26-09-21   

Ma 27-09-21   

Di 28-09-21   

Wo 29-09-21   

Do 30-09-21   
 

 
 
 
 
 

 



_________________________________________________________________________________________________________ 

stichtseplein 3, 3074 tn rotterdam.tel.: 010 - 4192192 fax: 010 - 4193307 e-mail ;  info@bogermanschool.nl 

www.bogermanschool.nl 

 

SCHOOLREIS GROEP 1 T/M 6 ( vrijdag 2 juli) 
 
Op vrijdag 2 juli gaan we weer op schoolreis. 
 
Groep 1 en 2 
De kinderen van groep 1 en 2 gaan naar Plaswijckpark.  Zij worden rond 9.15 uur door de bus opgehaald en zijn 
rond 15.00 uur weer op school terug 
 
Groep 3 en 4 
De groepen 3 en 4 gaan naar speeltuin de Linnaeushof. Zij worden om ongeveer 9.00 uur door de bus opgehaald op 
de Randweg en zij zijn rond 17.00 uur weer op school terug 
 
Groep 5 en 6 
De groepen 5 en 6 gaan naar Archeon. Zij worden om ongeveer 9.00 uur opgehaald bij de Randweg en zijn rond 
16.30 uur weer op school terug 
 
SCHOOLREIS GROEP 7 en 8   (donderdag 1 juli) 
 
De groepen 7 en 8 gaan op donderdag 2 juli naar de Efteling. Omdat de Efteling met tijdslots werkt kunnen wij pas 
om 11.00 uur naar binnen. De bus zal daarom pas om 10.00 uur vertrekken van de Randweg. De kinderen mogen 
daarom om 9.30 uur op school zijn. De bus zal ons om 17.00 uur weer ophalen bij de Efteling. We verwachten 
rond 18.00 uur weer op school terug te zijn. Op vrijdag 2 juli mogen de kinderen van de groepen 7 en 8 uitslapen. 
Zij hoeven op 2 juli pas om 9.30 uur op school te zijn. 
 
De kinderen van de groepen 1 t/m 6 krijgen tussendoor een hapje en een drankje, maar misschien is het 
verstandig om ook nog wat te kleins te eten en te drinken mee te geven. De kinderen uit de groepen 7 en 8 
moeten zelf hun eten en drinken verzorgen.  
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 en geef uw kind een tabletje tegen 
wagenziekte mee.  
Zoals het er nu naar uitziet wordt het geweldig weer op donderdag en vrijdag. 
We wensen alle kinderen, juffen en begeleiders een stralende dag toe. 
 
 


