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Jaargang 17, nummer 2,  30-10-2020 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze 
website: www.bogermanschool.nl 
en download onze app. (zoek-
term: basisschool app.)  
 
WIJZIGINGEN IN DE SCHOOLAPP. 
Regelmatig horen wij van ouders 
dat ze veel appjes krijgen die niet 
voor hun kind bedoeld zijn. De 
app. heeft daarom flink wat aan-
passingen gekregen die ervoor 
zorgen dat we meer gericht kun-
nen communiceren met ouders. 
Aan het eind van deze maandbrief 
staan de veranderingen beschre-
ven. Wij vragen u de brief goed te 
lezen en u aan te melden voor de 
persoonlijke inbox. 
 
LESGEVEN IN CORONATIJD 
Wij doen enorm ons best om de 
klassen goed les te blijven geven, 
maar zodra een leerkracht of ie-
mand binnen haar gezin sympto-
men vertoont moet de leerkracht 
getest worden. Het kan een paar 
dagen duren voor een leerkracht 
getest is en de uitslag heeft. Door 
het tekort aan (goede) leerkrach-
ten kunnen wij op zo’n moment 
de leerkracht nauwelijks vervan-
gen en moeten wij terugvallen op 
thuisonderwijs. Wij communice-
ren momenteel veel via de 
schoolapp, dus zorg ervoor dat u 
de app. op uw telefoon heeft 
staan en dat u de juiste groepen 
hebt aangevinkt bij de instelling. 

Vanaf groep 4 proberen wij de 
leerlingen ook op school te trai-
nen voor het thuisonderwijs. 
 
DAGPROGRAMMERING  
Inmiddels hebben al 88 kinderen 
zich ingeschreven voor de activi-
teiten na schooltijd. We hebben 
besloten te stoppen met de Close-
app. om je in te schrijven. Als u 
vragen heeft over de activiteiten 
of zich in wilt schrijven kunt u 
bellen met Yasin 06-42518983. 
Op studiedagen van de school 
gaan de extra lessen niet door. Als 
een leerkracht van de school een 
dag uitvalt gaan de extra lessen 
wel gewoon door. 
 

 
 
PANNENKOEKENLES 
De kleuters gaan op bezoek bij 
kinderboerderij de Molenwei voor 
de les 'alles voor een pannenkoek' 
maandagmiddag 16-11 groep 1/2c 
en maandagochtend 30-11 groep 
1/2b. Ook groep 1/2a krijgt deze 
les, maar de datum is nog niet 
bekend. 
 
 

RAPPORTGESPREKKEN 
In de week van 23 t/m 27 novem-
ber zijn de rapportgesprekken. 
Deze gesprekken zijn uiteraard 
niet op school , maar zullen tele-
fonisch gevoerd worden. Mogelijk 
zullen enkele leerkrachten dit via 
Teams doen. 
 
VACATURE MR 
Beste ouders, Wie wil onze mede-
zeggenschapsraad (MR) komen 
versterken? De MR bestaat uit 3 
leerkrachten en momenteel 2 
ouders. Wij zijn op zoek naar een 
derde lid. In de MR worden allerlei 
belangrijke zaken besproken, die 
met het onderwijs en de school te 
maken hebben. U mag meeden-
ken en punten inbrengen, zodat 
we samen een advies kunnen 
uitbrengen. De MR heeft een be-
slissingsbevoegdheid. We verga-
deren 4x per jaar.  Bij een aantal 
onderwerpen wordt instemming 
gevraagd van de MR. Wilt u lid 
worden? Neem dan contact op 
met 1 van de leerkrachten van de 
MR: Gerarda, Jeanette en Wendy.  
Heeft u vragen? Stel ze gerust. 
Aan de ouders, Jodie Cijntje en 
Driton Belaj en/of de leerkrachten 
van de MR. Het kan zijn dat er nog 
een stemming gehouden wordt 
als meerdere ouders zich aanmel-
den. 
 
OUDERBIJDRAGE 2020-2021 
Wij verzoeken de ouders die de 
ouderbijdrage nog niet hebben 
betaald voor dit schooljaar dit 
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binnenkort te gaan doen. U heeft 
de nota vorige maand al ontvan-
gen. Ouders die vorig schooljaar al 
betaald hadden betalen dit jaar 
maar € 10 per kind, ouders van 
kinderen die nieuw op school zijn 
of  ouders die vorig jaar nog niet 

betaald hadden krijgen een be-
taalverzoek voor € 50.  
Een aantal ouders met meerdere 
kinderen op school dachten dat 
de nota voor het hele gezin was, 
maar de nota is per kind. U krijgt 
binnenkort een herinnering als u 

te weinig betaald heeft of nog niet 
betaald heeft. 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
vrijdag 27 november uit.

 

 

Kalender november en december 2020 
 

  November 2020 

Zo 1-11-20   

Ma 2-11-20   

Di 3-11-20   

Wo 4-11-20   

Do 5-11-20  Alzare taallessen starten  

Vr 6-11-20   

Za 7-11-20   

Zo 8-11-20   

Ma 9-11-20   

Di 10-11-20   

Wo 11-11-20   

Do 12-11-20 Infoavond groep 8 via Teams 

Vr 13-11-20   

Za 14-11-20   

Zo 15-11-20   

Ma 16-11-20 Groep 1/2c kinderboerderij 

Di 17-11-20   

Wo 18-11-20   

Do 19-11-20   

Vr 20-11-20 Rapport 1 mee naar huis 

Za 21-11-20   

Zo 22-11-20   

Ma 23-11-20 Rapportgesprekken 

Di 24-11-20 Rapportgesprekken 

Wo 25-11-20 Rapportgesprekken 

Do 26-11-20 Rapportgesprekken               

cultuur traject gr 3 en 4 het 

geheim van de kunstenaarsbril 

Vr 27-11-20 Rapportgesprekken 

Za 28-11-20   

Zo 29-11-20   

Ma 30-11-20 Groep 1/2b kinderboerderij 
 

 

 
December 2020 

Di 01-12-20   

Wo 02-12-20   

Do 03-12-20   

Vr 04-12-20 Sinterklaasfeest, middag vrij vanaf 

13.00  uur. 

Za 05-12-20  
Zo 06-12-20   

Ma 07-12-20   

Di 08-12-20 Nieuwe wisselcollectie biblio-

theekboeken 

Wo 09-12-20   

Do 10-12-20   

Vr 11-12-20   

Za 12-12-20   

Zo 13-12-20   

Ma 14-12-20   

Di 15-12-20   

Wo 16-12-20   

Do 17-12-20 Kinderen tot 12.00 uur les, Kerstvie-

ring van 16.30 tot 18.30 uur 

Vr 18-12-20 Les tot 13.00 uur  

Za 19-12-20 Kerstvakantie 

Zo 20-12-20 Kerstvakantie 

Ma 21-12-20 Kerstvakantie 

Di 22-12-20 Kerstvakantie 

Wo 23-12-20 Kerstvakantie 

Do 24-12-20 Kerstvakantie 

Vr 25-12-20 Kerstvakantie 

Za 26-12-20 Kerstvakantie 

Zo 27-12-20 Kerstvakantie 

Ma 28-12-20 Kerstvakantie 

Di 29-12-20 Kerstvakantie 

Wo 30-12-20 Kerstvakantie 

Do 31-12-20 Kerstvakantie 
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Aanpassingen aan onze schoolapp.  
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Hopelijk heeft u onze app al gedownload en bent u een enthousiaste gebruiker. Via dit bericht willen wij u mede-
delen dat we een grote nieuwe functionaliteit hebben toegevoegd aan onze app, namelijk een Persoonlijke Inbox. 
Achter deze nieuwe button kunnen wij u persoonlijke berichten sturen, en sturen we voortaan de groepsberich-
ten, die de klas(sen) van uw kind(eren) aangaan. 
 
Waarom hebben we dit gedaan? 
 
Er zitten grote voordelen aan de Persoonlijke Inbox. Allereerst hoeven we u hierdoor niet meer te mailen en kunt 
u echt alles omtrent uw kind in de app lezen. Ten tweede kunnen we door middel van de Persoonlijke Inbox uw 
privacygevoelige gegevens beter beschermen. Aangezien u een eigen inlog krijgt die u koppelt aan uw kind(eren), 
weten wij voor welke groepen u informatie nodig heeft. U ontvangt alleen nog informatie van de klassen die voor 
u van toepassing zijn. Tot slot vereenvoudigt het proces voor u ook enorm. U hoeft bij de wisseling van het 
schooljaar geen instellingen meer te wijzigen, dit gaat automatisch! 
 
Wat moet u hiervoor instellen? 
 
Om toegang te krijgen tot de Persoonlijke Inbox, moeten wij dus weten wie u bent. We vragen u dan ook om uzelf 
aan te melden in de app. Dit doet u door op de button ‘Persoonlijke inbox’ te klikken en vervolgens te klikken op 
‘vraag een inlog aan’. Vervolgens vult u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van het BSN nummer 
van uw kind in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere BSN cijfers toevoegen, indien 
u meerdere kinderen heeft op onze school. 
 
Uw wachtwoord aanvraag komt binnen op uw e-mail adres. Controleer ook even uw spambox. Hier kunt u vervol-
gens mee inloggen. Na het inloggen is ook automatisch het onderdeel Groepen geüpdatet. U ziet nu alleen nog de 
klassen waar uw kind(eren) inzit(ten). 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u net zo enthousiast bent met deze ont-
wikkeling als dat wij zijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Team Bogermanschool 

 

 

 


