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Jaargang 18, nummer 9,  31-05-2021 
 

WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze 
website: 
www.bogermanschool.nl en 
download onze app. (zoekterm: 
basisschool app.)  
 
VOORTGANGSGESPREKKEN 
Wij houden aan het eind van 
dit schooljaar weer de resul-
taatgesprekken. Deze gesprek-
ken zijn op 28 en 29 juni. Vanaf 
maandag 14 juni kunt u via 
onze app een tijdstip kiezen 
waarop u het gesprek met de 
leerkracht wilt voeren. Ga in de 
app. naar de button “ouderge-
sprek”. De meeste ouders (die 
al ingelogd zijn) kunnen met-
een een datum kiezen. Als dat 
niet lukt heeft u een wacht-
woord nodig. Het wachtwoord 
is uw postcode. 
 
SCHOOLREIS 
We gaan ons best doen om dit 
schooljaar weer op schoolreis 
te gaan. Het is nog niet hele-
maal duidelijk of het ook echt 
mag, maar voor de zekerheid 
hebben we de bussen en at-
tractieparken vast gereser-
veerd. De schoolreis is op vrij-
dag 2 juli. De groepen 7 en 8 
gaan waarschijnlijk op 1 juli op 
schoolreis. 

 
 

EINDFEEST 
We zijn bezig met de organisa-
tie van een mooi eindfeest op 
dinsdag 13 juli. Natuurlijk we-
ten we nog niet zeker of dit 
weer mag, maar we denken dat 
we dit op een veilige manier 
kunnen organiseren. Meer over 
het eindfeest  leest u in de vol-
gende maandbrief 

 
KINDEREN MET KLACHTEN 
Helaas moeten we na de mei-
vakantie nog steeds streng zijn. 
Wanneer 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” 
 

 
 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Op maandag 7 en dinsdag 8 
juni komt de fotograaf weer 
langs. De kinderen gaan indivi-
dueel op de foto en met hun 
klas en eventueel met broers 
en zussen die ook op de Bo-
germanschool zitten. De ach-
tergrond van de foto zal wit 
zijn. Als u meerdere kinderen 
op school heeft zitten, dan is 
het fijn als deze kinderen beide 
dagen zijn aangekleed zoals u 
dat wilt, omdat wij niet precies 
weten wanneer de broers en 
zussen foto gemaakt zal wor-
den. U krijgt dan over een paar 

http://www.bogermanschool.nl/
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weken een kaart met een in-
logcode mee, waarmee u de 
foto via het internet kunt be-
stellen. Let op! Er zijn meerde-
re soorten pakketten te bestel-
len, goedkope pakketten, maar 
ook hele dure pakketten. Als u 
inlogt moet u dus even goed op 
zoek naar het juiste pakket dat 
u wilt bestellen. De foto's die u 
bestelt worden thuisbezorgd. 
Als u aan het begin van het 
schooljaar heeft aangegeven 
dat uw kind niet op de klassen-
foto mag, dan zal uw kind dus 
niet op deze foto komen te 
staan! Wilt u dat toch wel? 
Geef het dan even door aan de 
groepsleerkracht van uw kind. 

 
ZOMERTALENT 010 
Net als vorig schooljaar organi-
seert de gemeente Rotterdam 
weer een programma in de 
zomervakantie voor de leer-
lingen van de groepen 6, 7 en 
8. Vorig schooljaar heette het 
nog Campus010, maar van dit 
schooljaar gaat het Zomerta-
lent 010 heten.  
Tussen 26 juli en 6 augustus 
kunnen kinderen zich inschrij-
ven voor het zomervakantie-
programma en het kost hele-
maal niets. In de eerste week 
van juni krijgen de leerlingen 
uit de groepen 6 t/m 8 een 
informatiebrief over Zomerta-
lent010 mee naar huis waarop 
staat hoe je je kan opgeven. 

 
 
VERLOFAANVRAGEN 
Wij hebben dit jaar een aantal 
verlofaanvragen voor de zo-
mervakantie gekregen die niet 
geldig zijn. Er wordt wel eens 
gedacht dat een basisschool 10 
dagen per schooljaar mag vrij 
geven aan de kinderen, maar 
dit klopt niet. Wij mogen alleen 
verlof geven voor bijzondere 
omstandigheden. Bij b.v. het 
overlijden van familieleden of 
bij een huwelijk mogen wij een 
aantal dagen vrij geven, maar 
geen hele weken. Ook als u van 
uw werkgever buiten het sei-
zoen op vakantie moet kunnen 
wij verlof geven. De prijs van 
vliegtickets of het samen willen 
reizen wordt door de afdeling 
leerplicht nooit goedgekeurd. 
Ouders die zonder toestem-
ming eerder op vakantie gaan 
lopen het risico dat ze na de 
vakantie aan de leerplichtamb-
tenaar moeten uitleggen waar-
om ze eerder zijn vertrokken. 
 
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 BIJ 
WARMTE 
Er komt weer beter weer aan. 
Het is erg belangrijk om de huid 
van uw kind te beschermen 
tegen de zon.  
Kinderen kunnen snel verbran-
den in korte tijd. Smeert u als-
tublieft uw kind in de zomerpe-
riode in met zonnebrandcrème 
voordat u uw kind naar school 
brengt.  
 
VRIJE DAGEN 
Woensdag 23 juni hebben wij 
een studiedag en zijn alle kin-
deren vrij. De zomervakantie 
start op vrijdag 16 juli. De laat-
ste schooldag is dus donderdag 
15 juli. 
 
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 Mi-
randa. 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt 
op vrijdag 25 juni uit.
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Kalender juni en juli 2021 
 

JUNI 2021 

Di 01-06-21   

Wo 02-06-21   

Do 03-06-21   

Vr 04-06-21   

Za 05-06-21   

Zo 06-06-21   

Ma 07-06-21 Schoolfotograaf 

Di 08-06-21 Schoolfotograaf 

Wo 09-06-21   

Do 10-06-21   

Vr 11-06-21   

Za 12-06-21   

Zo 13-06-21   

Ma 14-06-21   

Di 15-06-21   

Wo 16-06-21   

Do 17-06-21   

Vr 18-06-21   

Za 19-06-21   

Zo 20-06-21   

Ma 21-06-21 Schoonmaak peuter- en kleuter 
speelmateriaal 

Di 22-06-21 Schoonmaak peuter- en kleuter 
speelmateriaal 

Wo 23-06-21 Studiedag. Alle kinderen zijn vrij 

Do 24-06-21   

Vr 25-06-21   

Za 26-06-21   

Zo 27-06-21   

Ma 28-06-21 Resultaatgesprekken 

Di 29-06-21 Resultaatgesprekken                 
Adviesgesprekken groep 7 

Wo 30-06-21   
 

JULI 2021 

Do 01-07-21  Schoolreis groep 7 en 8 ??? 

Vr 02-07-21 Schoolreis ??? 

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                            
Doorschuifmiddag 

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 
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Eerst de plaats van het Songfestival ! 

Nu de plaats voor onze groep 8! 


