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Jaargang 18, nummer 2,  01-11-2021 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze websi-
te: www.bogermanschool.nl en 
download onze app. (zoekterm: ba-
sisschool app.)  
 
Rapportgesprekken 
Vrijdag 19 november krijgen de kin-
deren hun rapport mee naar huis. Wij 
houden 23 en 25 november de rap-
portgesprekken. Vanaf 8  tot en met 
17 november kunt u zich inschrijven. 
U kunt via onze app een tijdstip kie-
zen waarop u het gesprek met de 
leerkracht wilt voeren. Ga in de app. 
naar de button “oudergesprek”. De 
meeste ouders (die al ingelogd zijn) 
kunnen meteen een datum kiezen. 
Als dat niet lukt heeft u een wacht-
woord nodig. Het wachtwoord is uw 
postcode. 
 
Afscheid juf Anjo 
Beste ouders en verzorgers, 
Na 4 jaar werkzaam te zijn geweest 
op de Bogermanschool, heb ik een 
nieuwe uitdaging gevonden op een 
school dichter bij mij in de buurt. Ik 
heb altijd met heel veel plezier op de 
Bogermanschool gewerkt en genoten 
van de kinderen en de goede samen-
werking met de ouders en collega’s.  
Mijn overstap vind plaats na de kerst-
vakantie. Dank u voor de samenwer-
king en alle goeds voor de toekomst. 
Juf Anjo 
Wij bedanken juf Anjo voor haar inzet 
voor de school en onze leerlingen. 
We gaan haar missen. 
 
Vacatures  
We hebben een advertentie uitgezet 
voor de vacature in groep 4. We ho-
pen voor de kerstvakantie deze solli-

citatieprocedure af te ronden en een 
leerkracht te benoemen voor groep 4, 
naast juf Jeanette Baan. Daarnaast 
zoeken wij ook een onderwijsassis-
tent voor de periode van 10 novem-
ber tot eind maart voor groep 1. Ook 
zoeken we voor deze periode een 
pedagogisch medewerker. Heeft u de 
diploma’s, loop dan eens bij ons bin-
nen voor een gesprekje 
 
Samen lezen in groep 3 
Op 15 november zijn de ouders van 
de groepen 3 weer van harte welkom 
om in de groep van hun kind om een 
leesles bij te wonen. U kunt dan zien 
en horen hoe de ontwikkeling ver-
loopt van het leren lezen. Uw kind 
vindt het heel leuk als u erbij bent; 
vanaf ongeveer half negen tot negen 
uur in de klas. Daarna kunt u in de 
ouderkamer een boekje lenen om 
thuis te oefenen.   
 

 
 
Koffieochtend voor de ouders op 18 
november 
U bent op 18 november van harte 
welkom vanaf 8.30 uur tot ongeveer 
10.00 uur in de ouderkamer om met 
elkaar onder het genot van een kopje 
koffie of thee samen te praten over 
school- en/of opvoedingsvragen. 
Door herkenning te ervaren en ant-
woorden te krijgen, zien we kansen 
tot veranderingen. Op een ontspan-
nen manier leren we van elkaar. Dit 
komt ook ten goede aan de kinderen. 
Tot dan! Hartelijke groet van Karen ( 

schoolmaatschappelijk werkster) en 
juf Wendy.  

 
 
KINDERBOEKENWEEK afsluiting  
Het thema van de Kinderboekenweek 
was dit jaar, “Worden wat je wilt” In 
de Kinderboekenweek kun je dromen 
over wat je later zou willen worden. 
Voor alle groepen was er een nieuw 
boek rond dit thema, waaruit werd 
voorgelezen, over gewerkt en ge-
praat. Het themalied werd regelmatig 
gedraaid in de klas en daarbij werd 
ook gedanst. De woensdag 8 oktober 
werd de Kinderboekenweek geopend 
met  met het themalied, waarop kon 
worden gedanst. op het schoolplein. 
Diverse leerkrachten hadden zich 
verkleed als chirurg,  loodgieter,  
visagiste, actrice en een politieagent. 
Ook de wijkagenten waren uitgeno-
digd. Zij konden direct aan het werk, 
toen meester Jan, verkleed als boef, 
over het schoolplein rende. Daarna 
hebben de agenten in verschillende 
klassen voorgelezen en gepraat over 
hun beroep. De kinderen en de agen-
ten vonden het erg leuk. In de Bo-
german app kunt u foto's bekijken 
van het feest op het schoolplein. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen 
voor het Sinterklaasfeest ook alweer 
gestart en ook het Kerstfeest staat 
daarna weer heel snel voor de deur. 
Hierover meer in de volgende 
maandbrief.  
 
VOLGENDE MAANDBRIEF. 
De volgende maandbrief verschijnt op 
vrijdag 26 november.

http://www.bogermanschool.nl/
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Kalender november en december 2021 
 

  November 2021 

Ma 1-11-21 start Kom in de Klasweek 

Di 2-11-21   

Wo 3-11-21   

Do 4-11-21   

Vr 5-11-21 Laatste dag Kom in de Klas 

Za 6-11-21   

Zo 7-11-21   

Ma 8-11-21 Start inschrijven rapportavonden 

Di 9-11-21   

Wo 10-11-21   

Do 11-11-21   

Vr 12-11-21   

Za 13-11-21   

Zo 14-11-21   

Ma 15-11-21 Samen lezen groep 3 

Di 16-11-21   

Wo 17-11-21   

Do 18-11-21 Koffie ochtend 8:30 uur tot 10:00 

uur 

Vr 19-11-21   

Za 20-11-21   

Zo 21-11-21   

Ma 22-11-21   

Di 23-11-21 Rapportgesprekken 

Wo 24-11-21   

Do 25-11-21 Rapportgesprekken 

Vr 26-11-21   

Za 27-11-21   

Zo 28-11-21   

Ma 29-11-21   

Di 30-11-21   
 

 

 
December 2021 

wo 01-12-21   

do 02-12-21   

vr 03-12-21 Sinterklaasfeest tot 13.00 uur 

za 04-12-21   

zo 05-12-21  
ma 06-12-21 Nieuwe wisselcollectie biblio-

theekboeken 

di 07-12-21   

wo 08-12-21   

do 09-12-21   

vr 10-12-21   

za 11-12-21   

zo 12-12-21   

ma 13-12-21 Samen lezen groep 3 

di 14-12-21   

wo 15-12-21   

do 16-12-21   

vr 17-12-21   

za 18-12-21   

zo 19-12-21   

ma 20-12-21   

di 21-12-21   

wo 22-12-21   

do 23-12-21 Tot 13:00 uur les. Kerstviering 

17:30 uur tot 19:00 uur op 

school 

vr 24-12-21   

za 25-12-21 Kerstvakantie 

zo 26-12-21 Kerstvakantie 

ma 27-12-21 Kerstvakantie 

di 28-12-21 Kerstvakantie 

wo 29-12-21 Kerstvakantie 

do 30-12-21 Kerstvakantie 

vr 31-12-21 Kerstvakantie 
 

 

 

 


