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Jaargang 16, nummer 2,  27 september 2019 
 
WEBSITE 
Zoals u misschien al gezien heeft is 
onze website vernieuwd. We zijn nu 
nog bezig met het vullen van de web-
site. We hebben er nu nog voor geko-
zen om geen informatie over de 
groepen op de website te plaatsen 
omdat de nieuwe privacy wetgeving 
dat moeilijker maakt. Informatie over 
de groep van uw kind vindt u wel in 
onze app. 
 

LEERTIJDUITBREIDING (LTU) 
In de vorige maandbrief heeft u kun-
nen lezen dat de Bogermanschool 
mee doet aan de Dagprogrammering. 
Dit betekent dat de kinderen nu 6 uur 
meer lestijd hebben en mogelijk in de 
toekomst 10 uur. Momenteel worden 
er een aantal extra vakken gegeven: 
Engels, muziek, techniek en spelles. 
Tussen de middag krijgen de kinderen 
tijdens de pauze spelbegeleiding van 
Sandra, Johan en Zouhair. We krijgen 
hier veel positieve reacties van de 
kinderen op. 
 

 
 
KOM IN DE KLAS (GROEP 1 T/M 8) 
U bent van harte welkom om in de 
week van 4 november t/m 8 novem-
ber en de week van 11 t/m 15 no-
vember een les bij te wonen in de 
klas van uw kind(eren). De leerkrach-
ten hangen een lijst bij de deur  van 
de klas, waarop de  tijden en lessen 
staan. Daar staat ook op hoeveel 

ouders tegelijk kunnen komen. Wij 
willen zoveel mogelijk ouders de kans 
geven om dit mee te maken. Daarom 
mag u maar bij 1 les uw naam schrij-
ven. Het is erg leuk om te zien hoe de 
lessen gegeven worden en hoe goed 
de kinderen hun best doen!    
 
REKENSPELLETJES 
Beste ouders van groepen 1 t/m 5. Na 
de zomervakantie starten we weer 
met de Rekenspelletjesbibliotheek. U 
kunt een rekenspel lenen om met uw 
kind thuis te spelen. Het is heel leuk 
en leerzaam Als u niet weet hoe u het 
spel moeten spelen dan leg ik u het 
graag uit. De uitleentijden zijn: 
ouders van groep 1 op maandagmid-
dag om 14.45 uur, ouders van groep 2 
op maandagmiddag om 15.00 uur, 
ouders van groep 3 op dinsdagmid-
dag om 14.45 uur en de ouders van 
groep 4 en 5 op dinsdagmiddag om 
15.00 uur.  Naima Ikane 
 
OUDERCOMMISSIE en OUDERPANEL 
Wil u mee helpen en mee denken in 
de oudercommissie en/of het ouder-
panel in het nieuwe schooljaar? Ik 
vertel u graag wat u kunt doen op 
school. Welkom! Hartelijke groet, 
Wendy Veenendaal (werkdagen dins-
dag en donderdag). 
 
TE LAAT KOMEN 
Onze lessen starten om 8.30 uur. Wij 
zien nog veel kinderen (en ouders) te 
laat op school komen. Vanaf 1 okto-
ber gaan we bij de voordeur de na-
men van de kinderen noteren die te 
laat zijn. Indien wij constateren dat 
kinderen vaak te laat komen, gaan wij 
in gesprek met de ouders. Wij zijn 
wettelijk verplicht melding van dit 
verzuim te maken. 

 
 
OPHALEN KLEUTERS 
Wij verzoeken ouders die hun kin-
deren in de groepen 1 en 2 ophalen, 
dit via de kleuteringang te doen. Wij 
zien steeds vaker ouders via de 
hoofdingang hun kinderen in de 
groepen 1 en 2 ophalen, maar dit 
verstoort de lessen in de andere 
groepen. De groepen 3 t/m 8 worden 
naar de hoofdingang gebracht door 
de leerkrachten. Omdat wij tot 15.00 
uur lesgeven zijn de kinderen dus pas 
rond 15.10 uur buiten. 
 
KINDERWAGENS 
Er komen regelmatig ouders met 
kinderwagens naar school. Onze gan-
gen zijn vrij smal en kinderwagens 
blokkeren regelmatig de gang. Wij 
verzoeken u om ze min mogelijk met 
de kinderwagen naar school te ko-
men en als u toch met een kinderwa-
gen komt die bij de ingang van de 
school of aan de zijkant van de gan-
gen te parkeren. 
 
GENERATION R NEXT 
Aan het eind van deze maandbrief 
treft u een verzoek van de Erasmus 
Universiteit aan. In de week van 14 
oktober zullen mensen van de Eras-
mus Universiteit langskomen om op 
het schoolplein voorlichting te geven 
en flyers uit te delen. 
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ZUIVELBOERDERIJ GROEP 7 
Op dinsdag 8 oktober gaat groep 7 
naar Zuivelboerderij Meerkerk in 
Nieuw Lekkerland. De kinderen heb-
ben dan kleding en schoenen nodig 
die een beetje vies mogen worden. 
Als het regent, is een goede jas heel 
fijn. De kinderen moeten gewoon om 
8.30 uur in de klas zijn, we gaan na-
melijk alleen in de ochtend. Voor 
deze gelegenheid mogen de kinderen 
hun fruit 's morgens vervangen door 
een Liga of Sultana en een pakje drin-
ken. Dat is makkelijker meenemen. 
We zoeken nog een ouder die mee 
wil als begeleiding. Graag melden bij 
juf Carin (maandag, dinsdag, woens-
dag). 

 
 
RAPPORTAVOND KEUZE MAKEN 
Op 26 en 28 november zijn de eerste 
rapportmiddagen / avonden. Vanaf 
maandag 28 oktober kunt u zelf een 
keuze maken voor een tijdstip via 
onze app. 
 
OUDERBIJDRAGE 
U heeft het verzoek gekregen om de 
ouderbijdrage voor dit schooljaar te 
betalen. De ouderbijdrage is € 50 per 
jaar, maar als u vóór de herfstvakan-
tie betaalt krijgt u € 2,50 korting en 

hoeft u dus maar € 47,50 per kind te 
betalen. Wilt u bij de betaling de 
naam en groep van uw kind vermel-
den? We hebben nu al een aantal 
betalingen gehad zonder de naam 
van het kind en dan weten we niet 
voor wie er betaald is. Het bankreke-
ningnummer van de Bogermanschool 
is: NL38 ABNA 0247 4527 93 
 
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
Op woensdag 9 oktober hebben wij 
een studiedag en zijn alle kinderen 
vrij. 
De herfstvakantie is van zaterdag 19 
oktober t/m zondag 27 oktober. 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
vrijdag 1 november uit
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Kalender oktober en november 2019 

 
                      Oktober 2019 

Di 1-10-19   

Wo 2-10-19 Start Kinderboekenweek 

Do 3-10-19 Uitleg thuisprogramma lezen groep 3 
(ouderkamer) 

Vr 4-10-19   

Za 5-10-19   

Zo 6-10-19   

Ma 7-10-19   

Di 8-10-19 Groep 7 Zuivelboerderij                      
Oudercommissievergadering             
Ouderpanelvergadering 

Wo 9-10-19 Studiedag. Alle kinderen vrij 

Do 10-10-19 Uitleg huiswerk ouders groep 4 om 8.30 
(ouderkamer)                                          
MR vergadering 

Vr 11-10-19   

Za 12-10-19   

Zo 13-10-19   

Ma 14-10-19 Voorlichting  Lentekriebels voor alle 
ouders in de ouderkamer (8.30 uur) 

Di 15-10-19   

Wo 16-10-19   

Do 17-10-19 Uitleg huiswerk ouders groep 5 (ouder-
kamer om 8.30 uur) 

Vr 18-10-19   

Za 19-10-19 Herfstvakantie 

Zo 20-10-19 Herfstvakantie 

Ma 21-10-19 Herfstvakantie 

Di 22-10-19 Herfstvakantie 

Wo 23-10-19 Herfstvakantie 

Do 24-10-19 Herfstvakantie 

Vr 25-10-19 Herfstvakantie 

Za 26-10-19 Herfstvakantie 

Zo 27-10-19 Herfstvakantie 

Ma 28-10-19   

Di 29-10-19   

Wo 30-10-19   

Do 31-10-19 Uitleg huiswerk ouders groep 6 (ouder-
kamer om 8.30 uur) 

 

  
November 2019 

Vr 1-11-19   

Za 2-11-19   

Zo 3-11-19   

Ma 4-11-19 Start Kom in de klasweken 

Di 5-11-19 Informatieavond groep 8                      
O.C. vergadering 

Wo 6-11-19   

Do 7-11-19   

Vr 8-11-19   

Za 9-11-19   

Zo 10-11-19   

Ma 11-11-19   

Di 12-11-19   

Wo 13-11-19   

Do 14-11-19   

Vr 15-11-19   

Za 16-11-19   

Zo 17-11-19   

Ma 18-11-19 Studiedag. De groepen 1 t/8 zijn vrij 

Di 19-11-19 Overstap groep 3 (leesles in de klas om 
8.30 uur) 

Wo 20-11-19   

Do 21-11-19 Koffieochtend met SMW 

Vr 22-11-19 Rapport mee naar huis 

Za 23-11-19   

Zo 24-11-19   

Ma 25-11-19   

Di 26-11-19 rapportmiddag/avond 

Wo 27-11-19   

Do 28-11-19 rapportmiddag/avond 

Vr 29-11-19   

Za 30-11-19   
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Generation R Next 

Generation R Next kijkt naar de groei en ontwikkeling van een nieuwe generatie Rotterdamse 
kinderen. Onderzoek begint bij toekomstige ouders, het liefst al vóór de zwangerschap. De kin-
deren worden in de baarmoeder en na de geboorte gevolgd. Zo zullen we te weten komen 
waarom de ene zwangerschap of kind zich anders ontwikkelt dan het andere.  

Waarom is dit belangrijk? 

Elke zwangerschap en elk kind ontwikkelt zich op een eigen manier. Steeds meer blijken om-
standigheden voor en tijdens de vroege zwangerschap een belangrijke rol te spelen in het be-
loop van de zwangerschap en de gezondheid van het kind. Dankzij Generation R Next zullen 
we meer te weten komen over welke factoren bij toekomstige ouders en jonge kinderen belang-
rijk zijn. Uiteindelijk kunnen we met deze informatie de gezondheid van toekomstige ouders en 
hun kinderen daadwerkelijk verbeteren. 

Waarom meedoen? 

De reden voor vrouwen om mee te doen aan het onderzoek is in de eerste plaats omdat de 
deelname een belangrijke bijdrage levert aan kennis over een gezonde zwangerschap en kin-
dertijd. Deze kennis is zeer toepasbaar in de dagelijkse praktijk en wordt gebruikt door artsen 
en andere zorgverleners bij het geven van medisch advies. Door deelname leren vrouwen  bo-
vendien iets over hun eigen gezondheid, zwangerschap en kind. Tijdens de zwangerschap ma-
ken we bij 7,9,11 en 30 weken een gratis 3D echo.  

Aanmelden 

Deelnemers kunnen meedoen wanneer ze erover denken om in het komende jaar zwanger te 
worden of als ze nu al zwanger zijn. Voor meer informatie: www.generationr.nl/next 

 

            

http://www.generationr.nl/next

