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Jaargang 16, nummer 1,  19 juli 2019 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze websi-
te: www.bogermanschool.nl of down-
load onze app.  
 
PERSONEEL 
Juf Joyce heefteen prachtige dochter 
gekregen. Ze heet Yasmina. We wen-
sen haar (en haar gezin) een heerlijke 
periode toe. 
 
OUDERINFORMATIEAVOND (10 sept) 
U bent van harte welkom op de 
'nieuw(school)-jaar-receptie' en in-
formatieavond van uw kind(eren)  op 
dinsdag 10 september. We ontvangen 
u graag gezamenlijk in de gymzaal en 
daarna gaat u naar de groep van uw 
kind. De leerkracht vertelt u wat de 
kinderen o.a. gaan leren dit jaar, de 
groepsregels en nog veel meer. U 
kunt om 19.30 uur de groep van uw 
kind bezoeken.  Om 20.05 uur begint 
de tweede ronde, omdat er ouders 
zijn met meerdere kinderen op 
school. U maakt kennis met de nieu-
we juf/meester en met de andere 
ouders uit de klas van uw kind. Pro-
gramma:  
18.50 uur: deur open 
19.00 uur: start in de gymzaal 
19.20 uur: naar de lokalen 
19.30 uur: start eerste ronde in de 
groep van uw kind. 
20.05 uur: start tweede ronde in de 
groep van uw kind(eren)  
20.35 uur: einde  
Wij hopen u allen te zien op deze 
leuke en leerzame avond! 
 
MILIEULESSEN 
Op woensdag 10 juli hebben Basma, 
Mohamed M, Chakir, Ela, Cemre, Aya, 
Kerem en Manal lessen over het mili-
eu gegeven aan de groepen 3 t/m 8. 

Het was een groot succes. De les 
begon met een presentatie en ein-
digde met een Kahoot quiz.  
 

 
 

 
 

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 uitleen tijden 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 
 
VAKANTIEBIEP 
Tip voor in de vakantie: De Vakantie-

BIEB is weer open. In deze gratis app 
staan meer dan 50 ebooks voor jong 
en oud. De VakantieBieb is het zo-
mercadeautje van de Bibliotheek, 
voor zowel leden als niet-leden. De 
VakantieBieb biedt voor elk wat wils: 
van spanning tot chicklit en van litera-
tuur tot informatief.  
 
LEESNIVEAU NA DE VAKANTIE 
Bij het afnemen van een leestoets 
technisch lezen aan het begin van het 
schooljaar is bij een aantal kinderen 
een terugval in leesvaardigheid te 
zien. Dit wordt zomerdip of zomer-
verval genoemd. Ouders zijn zich vaak 
niet bewust van dit verschijnsel. Om 
de leesontwikkeling gedurende de 
vakantie vast te houden en te voor-
komen dat deze terugval optreedt, is 
het belangrijk om ook thuis regelma-
tig te blijven lezen. Dat kan door de 
VakantieBIEB! Kijk voor meer infor-
matie op www.vakantiebieb.nl. De 
app is beschikbaar in de App Store en 
in Google Play. De e-books zijn gratis 
te lezen. 
 
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. 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
In de eerste week van het schooljaar 
is er nog de kans is om gevonden 
voorwerpen mee te nemen uit de 
kast bij de ingang. Spullen die over-
blijven gaan naar het goede doel. 
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
Op maandag 2 september is dan weer 
onze eerste schooldag. 

VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
vrijdag 27 september uit

 

 
Kalender september en oktober 2019 
 

                     September 2019 

Zo 01-09-19 Zomervakantie 

Ma 02-09-19 Eerste schooldag 

Di 03-09-19   

Wo 04-09-19   

Do 05-09-19   

Vr 06-09-19   

Za 07-09-19   

Zo 08-09-19   

Ma 09-09-19   

Di 10-09-19 Informatieavond 

Wo 11-09-19 Startgesprekken beginnen 

Do 12-09-19   

Vr 13-09-19   

Za 14-09-19   

Zo 15-09-19   

Ma 16-09-19   

Di 17-09-19   

Wo 18-09-19   

Do 19-09-19 Experienceday groep 8 

Vr 20-09-19   

Za 21-09-19   

Zo 22-09-19   

Ma 23-09-19   

Di 24-09-19 Leesles ouders groep 3 

Wo 25-09-19 Poetsles peuters en ouders 

Do 26-09-19 Poetsles peuters en ouders 

Lezen op de computer voor 

ouders groep 3 

Vr 27-09-19   

Za 28-09-19   

Zo 29-09-19   

Ma 30-09-19   
 

 

                 Oktober 2019 

Di 1-10-2019   

Wo 2-10-2019 Start Kinderboekenweek 

Do 3-10-2019 Uitleg lezen groep 3 

Vr 4-10-2019   

Za 5-10-2019   

Zo 6-10-2019   

Ma 7-10-2019   

Di 8-10-2019 Ouderpanelvergadering 

Wo 9-10-2019 Studiedag alle kinderen vrij 

Do 10-10-2019 Uitleg huiswerk ouders groep 4 

MR vergadering 

Vr 11-10-2019   

Za 12-10-2019   

Zo 13-10-2019   

Ma 14-10-2019 Voorlichting Lentekriebels voor 

alle ouders in de ouderkamer 

Di 15-10-2019   

Wo 16-10-2019   

Do 17-10-2019 Uitleg huiswerk ouders groep 5 

Vr 18-10-2019   

Za 19-10-2019 Herfstvakantie 

Zo 20-10-2019 Herfstvakantie 

Ma 21-10-2019 Herfstvakantie 

Di 22-10-2019 Herfstvakantie 

Wo 23-10-2019 Herfstvakantie 

Do 24-10-2019 Herfstvakantie 

Vr 25-10-2019 Herfstvakantie 

Za 26-10-2019 Herfstvakantie 

Zo 27-10-2019 Herfstvakantie 

Ma 28-10-2019   

Di 29-10-2019   

Wo 30-10-2019   

Do 31-10-2019 Uitleg huiswerk ouders groep 6 
 

 


