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Jaargang 16, nummer 6,  21-2-2020 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze websi-
te: www.bogermanschool.nl of down-
load onze app. (zoekterm: basisschool 
app.)  
 
INSCHRIJVEN RAPPORTGESPREKKEN 
Vanaf maandag 2 maart kunt u zelf 
weer een keuze maken voor de rap-
portgesprekken van dinsdag 31 maart 
en donderdag 2 april. De inschrijving 
sluit op woensdag 25 maart. Klik in de 
app. op de knop “oudergesprek”. U 
kunt inloggen met de naam van uw 
kind. Het wachtwoord is uw postco-
de.  

 
 

DAGPROGRAMMERING / JIBBIE 
Ouders hebben hun kinderen via 
Jibbie kunnen inschrijven voor de 
extra activiteiten op woensdagmid-
dag. De middag wordt goed bezocht! 
De activiteiten zijn tot aan de meiva-
kantie. Na de meivakantie volgt er 

weer een nieuwe periode waarop 
kinderen zich kunnen inschrijven. 
 
POORTWACHTER STEREO 
Wij zoeken een Poortwachter voor de 
Dagprogrammering bij Stereo van 
13.30 uur -16.30 uur. 
Wat doet de Poortwachter: 
1. Deze draagt er zorg voor dat kin-
deren in de wachtruimte kunnen 
wachten en houden er toezicht opdat 
dit prettig gaat. 
2. Deze draagt er zorg voor dat kin-
deren die opgehaald worden met de 
juiste persoon mee gaan. 
3. Deze belt met ouders wanneer 
kinderen onverwachts niet verschij-
nen of vergeten worden om op te 
halen 
4. Deze belt naar ouders als kinderen 
eerder opgehaald dienen te worden 
in geval van ziekte en/of bij grens-
overschrijdend gedrag.  
5. Deze werkt samen met Meester 
Lahcen, de coördinator. 
U krijgt hier voor een vrijwilligers 
vergoeding van €4,50 per uur. U krijgt 
dus totaal €13,50 per middag. Dit 
wordt aan het eind van de maand 
uitbetaald. Als u interesse heeft kunt 
u dat laat weten aan de directeur van 
onze school, mevrouw Ingrid de Baat. 
 
VADER / KIND AVOND 
Wat fijn dat we veel vaders en kin-
deren konden begroeten op school. 
Ze konden o.a. samen sporten, op de 
djembé spelen en knutselen. En... 
samen op de foto! Deze foto’s zijn 
heel leuk geworden, dus u krijgt bin-
nenkort daar wat van te zien. We zijn 
blij met de grote opkomst, daarmee 
laat u zien dat u het belangrijk vindt 

om samen met uw kind iets te doen 
op school.   
 
OPHALEN PEUTERS / KLEUTERS 
We vragen u nogmaals om de kin-
deren van de peuterspeelzaal en de 
groepen 1 en 2 op te halen via de 
achteringang van de school. Hierdoor 
blijft het rustig in de gang van groep 
3. 
 
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
De voorjaarsvakantie start op zater-
dag 22 februari en duurt t/m zondag 
1 maart. Op 17 maart hebben wij een 
studiemiddag en zijn de kinderen 
vanaf 12.00 uur vrij. De paasvakantie 
is van vrijdag 10 april t/m dinsdag 14 
april. De meivakantie is van zaterdag 
25 april t/m zondag 10 mei. 
 

 
 
ACTIVITEITEN IN DE VAKANTIE 
Bij deze maandbrief zit een folder 
met het Programma Hillesluis Voor-
jaarsvakantie activiteiten. Veel activi-
teiten vinden plaats op ons plein of in 
het Huis van de Wijk  ((Hillevliet 90) 
of het Riederkwartier (op het 
Stichtseplein).  
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
vrijdag 27 maart uit.
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Kalender maart en april 2020 
 

MAART 2020 

Zo 01-03-20 Voorjaarsvakantie 

Ma 02-03-20 Start inschrijving rapportgesprek-

ken 

Di 03-03-20 Oudercommissie vergadering 

Wo 04-03-20   

Do 05-03-20   

Vr 06-03-20   

Za 07-03-20   

Zo 08-03-20   

Ma 09-03-20   

Di 10-03-20 13.45 u: ouderpanel 

Wo 11-03-20   

Do 12-03-20 koffieochtend met SMW 

Vr 13-03-20   

Za 14-03-20   

Zo 15-03-20   

Ma 16-03-20   

Di 17-03-20 Studiemiddag. De kinderen zijn 

vanaf 12.00 uur vrij.                  

Bliksemstage : 1e groep kin-

deren uit groep 7 

Wo 18-03-20   

Do 19-03-20 Bliksemstage : 2e groep uit 

groep 7 

Vr 20-03-20   

Za 21-03-20   

Zo 22-03-20   

Ma 23-03-20   

Di 24-03-20 Bliksemstage : 3e groep uit 

groep 7 

Wo 25-03-20 Laatste dag om in te schrijven 

voor de rapportgesprekken 

Do 26-03-20 Leesles groepen 3 en uitleen 

boekjes.                                      

MR vergadering 

Vr 27-03-20 Rapporten mee naar huis 

Za 28-03-20   

Zo 29-03-20   

Ma 30-03-20   

Di 31-03-20 Rapportmiddag/avond    Nieu-

we kisten met leesboeken (wis-

selcollectie) 
 

APRIL 2020 

Wo 01-04-20   

Do 02-04-20 Rapportmiddag/avond 

Vr 03-04-20   

Za 04-04-20   

Zo 05-04-20   

Ma 06-04-20 Techniekdag groep 7 

Di 07-04-20   

Wo 08-04-20   

Do 09-04-20   

Vr 10-04-20 Paasvakantie 

Za 11-04-20 Paasvakantie 

Zo 12-04-20 Paasvakantie 

Ma 13-04-20 Paasvakantie 

Di 14-04-20 Paasvakantie 

Wo 15-04-20 IEP toets groep 8 

Do 16-04-20 IEP toets groep 8                     

Leesles bijwonen ouders groe-

pen 3 en uitleen boekjes 

Vr 17-04-20   

Za 18-04-20   

Zo 19-04-20   

Ma 20-04-20 Ontruimingsoefening               

Start LekkerFit! Week 

Di 21-04-20 Schoolfotograaf   Oudercom-

missievergadering 

Wo 22-04-20 Schoolfotograaf 

Do 23-04-20   

Vr 24-04-20 Koningsspelen 

Za 25-04-20 Meivakantie 

Zo 26-04-20 Meivakantie 

Ma 27-04-20 Meivakantie / Koningsdag 

Di 28-04-20 Meivakantie 

Wo 29-04-20 Meivakantie 

Do 30-04-20 Meivakantie 
 

 


