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Jaargang 18, nummer 8,  30-04-2021 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze websi-
te: www.bogermanschool.nl en 
download onze app. (zoekterm: ba-
sisschool app.)  
 
LESSEN OP SCHOOL 
Helaas hebben wij de school weer 
een paar dagen moeten sluiten en 
zijn nog niet alle groepen weer op 
school. Hopelijk kunnen we na de 
meivakantie weer volledig open, 
maar we kijken van dag tot dag wat 
er mogelijk is. Maakt dus goed ge-
bruik van onze schoolapp om infor-
matie niet te missen. 
 
BOGERMANAPP 
Vrijwel alle ouders krijgen nu de in-
formatie via de Bogerman schoolapp. 
Als u bent ingelogd ziet u meer op de 
app. Als u uw wachtwoord vergeten 
bent klikt u op “persoonlijke inbox” 
en daarna op “wachtwoord resetten”. 
Via de mail krijgt u dan een nieuw 
wachtwoord opgestuurd.  
 
PAPIEREN VERSIE OF DIGITAAL 
Vorige maand kon u in de app de 
vraag beantwoorden of u de nieuws-
brief digitaal of op papier wilt ont-
vangen. 96 appgebruikers hebben 
geantwoord en de uitkomst is dat 40 
% de brief graag op papier wil krijgen 
en 60% hem altijd digitaal leest. Voor-
lopig bieden wij de papierenversie 
nog aan de oudste kinderen aan. 
 

 
 
 
KINDEREN MET KLACHTEN 
Helaas moeten we na de meivakantie 
nog steeds streng zijn. Wanneer kun-
nen kinderen niet naar school: 
- Als zij verkoudheidsklachten heb-
ben. 
- Als kinderen benauwd zijn 
- Als kinderen Corona hebben. 
- Als zij koorts hebben (38 graden of 
hoger. 
- Als een gezinslid Corona heeft of 
koorts of benauwdheidsklachten 
- Zij kunnen het schoolgaan hervatten 
als zij 24 uur klachtenvrij zijn. 
 
PLEINACTIVITEITEN 
Zolang die Dagprogrammering niet 
doorgaat zijn er wekelijks pleinactivi-
teiten. Elke week zetten we die plein-
activiteiten op de schoolapp. 
Ook in de vakantie zijn er leuke activi-
teiten. 
 
 
 

PEUTERS INSMEREN BIJ WARMTE 
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.  
Belangrijk: ’s Morgens en ook ’s mid-
dags insmeren. Het kan namelijk ’s 
morgens bewolkt zijn en 1 uur later 
kan de zon al weer fel schijnen. 
 

 
 
VRIJE DAGEN 
De meivakantie start op  zaterdag 1 
mei en duurt t/m zondag 16 mei 
Op 24 mei is de school dicht vanwege 
Pinksteren 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
vrijdag 28 mei uit.
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Kalender mei en juni 2021 
 

MEI 2020 

Za 01-05-20 Meivakantie 

Zo 02-05-20 Meivakantie 

Ma 03-05-20 Meivakantie 

Di 04-05-20 Meivakantie/Dodenherdenking 

Wo 05-05-20 Meivakantie/Bevrijdingsdag 

Do 06-05-20 Meivakantie 

Vr 07-05-20 Meivakantie 

Za 08-05-20 Meivakantie 

Zo 09-05-20 Meivakantie 

Ma 10-05-20 Meivakantie 

Di 11-05-20 Meivakantie 

Wo 12-05-20 Meivakantie 

Do 13-05-20 Meivakantie 

Vr 14-05-20 Meivakantie 

Za 15-05-20 Meivakantie 

Zo 16-05-20 Meivakantie 

Ma 17-05-20   

Di 18-05-20   

Wo 19-05-20 Suikerfeest voor de kinderen 

Do 20-05-20   

Vr 21-05-20   

Za 22-05-20   

Zo 23-05-20   

Ma 24-05-20 Vrij (Pinksteren) 

Di 25-05-20   

Wo 26-05-20   

Do 27-05-20   

Vr 28-05-20   

Za 29-05-20   

Zo 30-05-20   

Ma 31-05-20 Groep 7 naar de Molenwei 
 

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 

Kleuterspeelmateriaal 

Di 22-06-21 Schoonmaak peuter en 

Kleuterspeelmateriaal 

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   

Di 29-06-21 Adviesgesprekken groep 7 

Wo 30-06-21   
 

 

 

 

 


