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Jaargang 18, nummer 1,  1-10-2021 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze 
website: www.bogermanschool.nl 
en download onze app. (zoek-
term: basisschool app.)  
 
PERSONEELS INFORMATIE 
Nog even als herinnering de na-
men van de nieuwe collega’s die 
na de vakantie bij ons zijn gestart: 
Juf Claudia Kaashoek komt de 
directie ondersteunen, Juf Saman-
tha van der spek de peutergroe-
pen, Juf Jolanda Rosierse groep 5, 
Juf Astrid van Bossé groep 5, Juf 
Bernadine van der Meer groep 2, 
juf Leonie van Zijl groep 3 en juf 
Saskia Hoekveen geeft gymles. 
Wij hopen dat zij zich snel thuis 
zullen voelen op onze prachtige 
Rotterdams Goud-school! 
Juf Sabah gaat per 9 september 
op zwangerschapsverlof. Wij wen-
sen haar en haar familie een 
mooie tijd toe! 
 
BERICHT VAN MEESTER JAN 
In 1986 ben ik gestart als leer-
kracht op de Bogermanschool en 
sinds 2000 ben ik hier werkzaam 
als adjunct-directeur. Ik heb mijn 
werk altijd met veel plezier ge-
daan. Nu is echter de tijd geko-
men om een andere uitdaging aan 
te gaan: Op woensdag sta ik nog 
steeds voor de klas voor groep 6.  
Daarnaast ga ik de school één dag 
ondersteunen met ICT-taken. Ik 
zal vanaf 1 oktober dus minder 
dagen op de Bogermanschool 
werkzaam zijn. Ik wil alle ouders / 

verzorgers bedanken voor het 
vertrouwen dat ze in mij hebben 
gehad. Ik heb altijd genoten van 
het contact met de ouders van 
onze leerlingen. 
 
SCHOOLGIDS 
Bij deze maandbrief treft u de 
schoolgids van dit schooljaar aan. 
Alle informatie over de school 
kunt u in deze schoolgids terug-
vinden. Als u de schoolgids om-
draait kan u de schoolgids als 
jaarkalender gebruiken. 
 

 
 
KINDERBOEKENWEEK 
Op woensdag 6 oktober begint de 
Kinderboekenweek. Het doel van 
de Kinderboekenweek is om kin-
deren enthousiast te maken voor 
boeken en voor lezen. Als u in de 
Kinderboekenweek een boek voor 
uw zoon of dochter koopt, krijgt u 
ook nog een gratis kinderboek 
cadeau.  Het thema van dit jaar is 
“Worden wat je wilt”. Kinderen 
kunnen lekker dromen en fantase-
ren over wat ze later willen wor-
den. Op YouTube kunt u het the-
malied bekijken. De link staat on-
deraan dit stukje  
Op woensdag 6 oktober om kwart 
over 8 wordt de Kinderboeken-

week op het plein geopend door 
mensen waaraan je kunt zien welk 
beroep zij uitoefenen. Wij hebben 
al een aantal leerkrachten die een 
beroep laten zien. Als u als ouder 
ook een beroep kunt laten zien 
tijdens de opening, laat dit dan 
even weten bij Jolanda Rosierse, 
juf van groep 5. Altijd leuk als wij 
ouders meer kunnen betrekken bij 
de school van hun kinderen. Mis-
schien wilt u meer vertellen over 
uw beroep in de klas van uw kind. 
Geef dit dan door aan de leer-
kracht en spreek met haar af, 
wanneer u in de klas iets over uw 
beroep komt vertellen.   
In iedere klas wordt gewerkt aan 
het thema van de Kinderboeken-
week, onder andere aan de hand 
van één van de nieuwe boeken. Zo 
gaan alle kinderen aan de slag met 
het thema en kunnen zij fantase-
ren over later. Want lezen is leuk 
en leerzaam. Met boeken kun je 
lekker wegdromen in een andere 
wereld en zo ook "Worden wat je 
wilt", al is het maar in je fantasie. 
 
Op YouTube: 
(https://youtu.be/vgi-feWZYO4)  
 
OUDERBIJDRAGE  
Goed nieuws voor alle ouders van 
onze school : u hoeft dit school-
jaar geen ouderbijdrage te beta-
len. Dit betekent niet dat we dit 
schooljaar niets ondernemen. We 
gaan gewoon op excursies, vieren 
feesten en gaan op schoolreis. 
Ons bestuurskantoor betaalt dit 

http://www.bogermanschool.nl/
https://youtu.be/vgi-feWZYO4
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schooljaar voor alle ouders van de 
PCBO scholen de ouderbijdrage.  
 
OUDERS IN DE SCHOOL 
Het is de school goed bevallen om 
’s-Ochtend in rijen naar binnen te 
gaan. Het geeft rust in de gangen 
en we kunnen de lessen op tijd 
starten. We gaan dit schooljaar op 
deze manier door. Als u een vraag 
voor de leerkracht heeft kunt u 
die aan het begin van de school-
dag stellen. Indien u meer tijd 
nodigt heeft kunt u met de leer-
kracht van uw kind een afspraak 
maken.  
 
OPNAME OP SCHOOL 
Op maandag 4 oktober komt het 
programma “Dit is Holland” op-
names maken in groep 6 voor hun 
programma. Dit programma 
maakt TV opnames van bijzondere 
projecten die Nederland mooi 
maken. Ons Rotterdams Goud 
programma is zo’n bijzonder pro-
ject.  
 
 
NIEUWE COLLEGA’S STELLEN ZICH 
VOOR: 
 

 
 
Mijn naam is Bernadine van der 
Meer en ik help Hedy op de dins-
dag en donderdag als onderwijs-
assistent in groep 2. Als Sabah 
met zwangerschapsverlof gaat (in 
november) zal ik er op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
zijn. Zelf heb ik 3 kinderen, een 

jongen van 9, een meisje van 7 en 
nog een jongen van 3 jaar. De 
kinderen van groep 2 begin ik al 
aardig te kennen. We gaan er met 
elkaar een leuk schooljaar van 
maken! 

--------------------------------- 

 
 
Beste ouders van de Boger-
manschool. Laat ik me hierbij even 
voorstellen, want sinds het begin 
van het nieuwe schooljaar verzorg 
ik de dubbel dosislessen rekenen 
van groep 5. Mijn naam is Hester 
Verhagen en ik woon in Zwijnd-
recht. Ik heb in verschillende soor-
ten onderwijs gewerkt en ik ben 
sinds 2016 met pensioen. 
Maar lesgeven vind ik nog steeds 
heel erg leuk. Verder vul ik mijn 
tijd met sporten, lezen en muziek. 
Ik weet zeker dat ik hier een leuk 
jaar zal hebben. 
--------------------------------------------- 

 
 
Mijn naam is Leonie van Zijl, ik 
ben 25 jaar oud en student aan de 
flexibele PABO op InHolland. Op 
dinsdag en donderdag sta ik in 
groep 3B voor de klas. Ik ben een 
juf die alle kinderen een veilige 
leeromgeving wil bieden waarin 
kinderen zichzelf kunnen ontwik-

kelen. In mijn eigen tijd kook en 
sport ik graag. Mijn wereldreis van 
6 maanden is tot nu toe mijn 
mooiste en meest rijke ervaring 
die ik heb mogen meemaken. Ik 
ga graag uitdagingen aan en ik wil 
iedereen laten voelen; ieder mens 
is uniek, mag er zijn en doe vooral 
waar jij je goed bij voelt! 
--------------------------------------------- 

 
 
Hallo, ik ben Jolanda Rosierse. Al 
sinds mijn eigen lagere schooltijd 
wilde ik met kinderen werken. Na 
vele jaren in allerlei banen die met 
onderwijs te maken hadden, sta ik 
nu dan écht voor de klas, samen 
met collega Astrid. In deze eerste 
maand heb ik mijn collega's leren 
kennen, de kinderen van groep 5, 
de meeste ouders en de metho-
des waar we mee werken. Het 
leukste vind ik om op een creatie-
ve manier met de stof om te gaan, 
zodat het bij de kinderen goed 
aanslaat en vooral dat ze het be-
grijpen en kunnen onthouden. Ik 
hoop op een productief jaar met 
goede contacten.  
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Ik ben Claudia Kaashoek en vanaf 
dit schooljaar (2021 -2022), kom ik 
Ingrid de Baat ondersteunen bij de 
operationele directietaken op de 
Bogermanschool. Dit ga ik combi-
neren met dezelfde werkzaamhe-
den op de Willem van Oranje en 
de Savornin Lohmanschool. Mijn 
grote passie is het onderwijs. Ik 
ben ervan overtuigd dat elk kind 
zich kan ontwikkelen, het team, 
ouders en kinderen dragen een 
gezamenlijke verantwoordelijk-
heid hiervoor. De samenwerking 

die hiervoor nodig is vind ik een 
belangrijk deel van mijn werk-
zaamheden.  Het Rotterdams 
Goud traject is dan ook voor mij 
een mooie uitdaging om mee te 
werken aan de beste ontwikkeling 
voor uw kind(eren). Mijn carrière 
ben ik gestart als politieagent in 
de binnenstad van Den Haag. Na 
12 jaar heb ik een carrièreswitch 
gemaakt naar het onderwijs. 
Naast het lesgeven aan boven-
bouwgroepen heb ik ook andere 
taken gedaan. Hierbij kun je den-
ken aan: lid managementteam, 
begeleiden van nieuwe leerkrach-
ten/stagiaires en voorzitter van de 
GMR. Vorig schooljaar heb ik een 
stage voor het directeurschap 
gelopen en heb ik mijn diploma 
vakbekwaam schoolleider be-
haald. Verder ben ik enthousiast, 
leergierig, gedreven en houd ik 
van aanpakken. De verdeling van 

de werkdagen op de scholen 
wordt nog nader bepaald.   
Mocht je iets willen vragen of 
weten, spreek me dan gerust aan. 
 
FOUT IN DE SCHOOLGIDS 
In de schoolgids staat een fout in 
de kalender. De kerstviering staat 
op 16 december, maar dat moet 
een week later zijn op 23 decem-
ber. 16 december is een gewone 
schooldag. 
 
VRIJE DAGEN 
In de schoolgids staat dat vrijdag 8 
oktober een studiedag is. Deze 
dag is komen te vervallen en er is 
dus gewoon school voor de kin-
deren. De herfstvakantie start op 
zaterdag 16 oktober en duurt t/m 
maandag 25 oktober.  
 
VOLGENDE MAANDBRIEF. 
De volgende maandbrief ver-
schijnt op vrijdag 29 oktober. 
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Kalender oktober en november 2021 
 

                  Oktober 2021 

Vr 1-10-21   

Za 2-10-21   

Zo 3-10-21   

Ma 4-10-21 Opname "Dit is Holland" 

Di 5-10-21   

Wo 6-10-21   

Do 7-10-21   

Vr 8-10-21 Gewone schooldag. De jubi-

leum dag vervalt. 

Za 9-10-21   

Zo 10-10-21   

Ma 11-10-21 Samen lezen groep 3, Groep 6 

en 7 naar de haven. 

Di 12-10-21   

Wo 13-10-21   

Do 14-10-21   

Vr 15-10-21   

Za 16-10-21 Herfstvakantie 

Zo 17-10-21 Herfstvakantie 

Ma 18-10-21 Herfstvakantie 

Di 19-10-21 Herfstvakantie 

Wo 20-10-21 Herfstvakantie 

Do 21-10-21 Herfstvakantie 

Vr 22-10-21 Herfstvakantie 

Za 23-10-21 Herfstvakantie 

Zo 24-10-21 Herfstvakantie 

Ma 25-10-21 Herfstvakantie 

Di 26-10-21   

Wo 27-10-21   

Do 28-10-21   

Vr 29-10-21   

Za 30-10-21   

Zo 31-10-21   
 

  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 Laatste werkdag juf Sabah  

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   

Di 16-11-21   

Wo 17-11-21   

Do 18-11-21   

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   
 

 
 
 

 

 


