Jaargang 17, nummer 1, 2-10-2020
WEBSITE
Neem eens een kijkje op onze
website: www.bogermanschool.nl
en download onze app. (zoekterm: basisschool app.)
Omdat wij momenteel veel communiceren via de app. raden wij u
aan om de app. te installeren en
elke dag even te kijken of er meldingen zijn.
LESGEVEN IN CORONATIJD
Vanaf dinsdag 29 september zijn
de Coronaregels weer aangescherpt, maar gelukkig blijven de
scholen open. Wij doen enorm
ons best om de klassen goed les te
blijven geven, maar zodra een
leerkracht of iemand binnen haar
gezin symptomen vertoont moet
de leerkracht getest worden.
Hoewel het onderwijs voorrang
heeft bij deze testen, merken wij
daar nog niet veel van en kan het
dagen duren voor een leerkracht
getest is en de uitslag heeft. Door
het tekort aan (goede) leerkrachten kunnen wij op zo’n moment
de leerkracht moeilijk vervangen
en moeten wij terugvallen op
thuisonderwijs. Wij communiceren momenteel veel via de
schoolapp, dus zorg ervoor dat u
de app. op uw telefoon hebt staan
en dat u de juiste groepen hebt
aangevinkt bij de instelling.
Vanaf groep 4 proberen wij de
leerlingen ook op school te trainen voor het thuisonderwijs.

SCHOOLTIJDEN en REGELS
Nu de Coronaregels weer zijn
aangescherpt herhalen wij onze
regels om naar binnen te gaan
nogmaals:
Alle kinderen van groep 1 t/m 8
verzamelen om 8.20 uur bij het
juiste paaltje. De groepen gaan
dan om de beurt met de leerkracht naar binnen en de lessen
kunnen dan om 8.30 uur beginnen. Op tijd komen, blijft heel
belangrijk. Laatkomers wachten
buiten bij het paaltje en worden
apart opgehaald. Komt u na half 9,
dan zullen wij contact met u opnemen. Ouders mogen nog steeds
niet mee naar binnen.
Er wordt lesgegeven tot 15.00 uur.
De kinderen komen na 15.00 uur
weer in groepen naar buiten.

ROTTERDAMS GOUD
Onze school start vanaf januari
met een nieuwe manier van lesgeven. Dit nieuwe onderwijs heet
Goud Onderwijs. In Rotterdam
noemen we dit Rotterdams Goud.
Binnenkort ontvangt u een uitge-

breide brief met meer informatie
hierover. Op vrijdag 16 oktober
hebben de leerkrachten een studiedag die in het teken staat van
Rotterdams Goud.

DAGPROGRAMMERING
Inmiddels hebben veel kinderen
zich ingeschreven voor de activiteiten na schooltijd en zijn de
eerste activiteiten geweest. De
meeste kinderen hebben genoten
van het programma buiten
schooltijd, al waren er wat opstartproblemen. Als u vragen
heeft over de activiteiten kunt u
mailen naar de mensen van de
Sport en Cultuurclub Hillesluis :
saharchaou@stichtinghumanitas.
nl of bellen met 06-53196173 of
06-42518983 (Yassin).
AANPASSING KOOKLESSEN
Door de veranderde richtlijnen
over het Coronavirus kunnen de
kooklessen niet meer plaatsvinden in restaurant Dolice. De lessen worden verplaatst naar Het
huis van de wijk Hillevliet (Hillevliet 90). U moet uw kind dus daar
voortaan gaan ophalen.

_________________________________________________________________________________________________________
stichtseplein 3, 3074 tn rotterdam.tel.: 010 - 4192192 fax: 010 - 4193307 e-mail ; info@bogermanschool.nl

www.bogermanschool.nl

DUBBELDOSIS GROEP 3 EN 4
Voor de kinderen van de groepen
3 en 4 bieden we dubbeldosis aan.
Dit betekent dat kinderen leerstof
die de volgende dag aan bod komt
al een dag eerder aangeboden
hebben gekregen (pre-teaching).
De leerkracht van de groep selecteert de kinderen die hier voor in
aanmerking komen.

VERGETEN SPULLEN
Het komt regelmatig voor dat
ouders vergeten spullen nog even
naar school komen brengen. Bijvoorbeeld, gymtas, drinken, pleister etc. U kunt niet van onze conciërges verwachten dat zij dit allemaal rond gaat brengen. Mocht
u toch iets willen afgeven, voorzie
het product van naam en groep en
eventueel een begeleidend brief-

je. Zo kan de groepsleerkracht dit
op haar moment meenemen de
klas in. De spullen worden op een
centrale plek in de gang neergezet.
VOLGENDE MAANDBRIEF
De volgende maandbrief komt op
vrijdag 30 oktober uit.

Kalender oktober en november 2020
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24-11-20 Rapportgesprekken
25-11-20
26-11-20 Rapportgesprekken
27-11-20
28-11-20
29-11-20
30-11-20
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