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Jaargang 19, nummer 8,  26-08-2022 
 
Welkom 
Wat fijn om alle kinderen, ouders 
en collega’s na de vakantie weer 
welkom te mogen heten op onze 
school. Wij gaan er met elkaar 
weer een leuk en leerzaam jaar 
van maken! 
 
Nieuwjaarsreceptie  
Graag nodigen wij u uit op school 
op dinsdag 6 september om 18.30 
uur. U krijgt dan belangrijke in-
formatie voor het komende 
schooljaar te horen en u kunt een 
kijkje nemen in de groepen. 
 
 
Startgesprekken groep 1 t/m 7 
Vanaf maandag 12 september tot 
en met donderdag 22 september 
zijn er startgesprekken. De ouders 
van de kinderen uit groep 1 t/m 7 
kunnen zich via de app inschrijven 
voor de startgesprekken. U kunt 
net als bij de rapportgesprekken 
zelf een tijd uitkiezen. De inschrij-
ving start op vrijdag 2 september 
en sluit op donderdag 8 septem-
ber. 
 
 

 
 

Mobiele telefoons/smartwatches 
Steeds meer kinderen nemen hun 
mobiele telefoon of smartwatch 
mee naar school. Wij begrijpen 
dat het voor u als ouder fijn is om 
te weten dat uw kind veilig op 
school is aangekomen. Op school 
mogen zij hier echter geen ge-
bruik van maken. De telefoons 
zullen dan ook, op eigen verant-
woordelijkheid van uw kind, op-
geborgen worden. De school is 
niet aansprakelijk voor kapotte of 
kwijtgeraakte mobiele telefoons 
en smartwatches.  
 
 

 
 
Rotterdams Goud 
Wij zijn een Rotterdams Goud 
school en vinden het belangrijk 
dat wij onze kinderen en leer-
krachten de beste kansen geven 
om zichzelf te ontwikkelen. Hierbij 
horen ook schoolbrede afspraken 
zoals het ’s morgens in de rijen 
naar binnen gaan. De kinderen 
staan op een vaste plek in de rij, 
zodat wij altijd snel met elkaar 
een rij kunnen maken. 
 

 
 
 
 
 

Dagprogrammering groep 3 t/m 7 
Dit jaar ziet de Dagprogrammering 
er anders uit dan vorig jaar. Vorig 
jaar konden de kinderen inteke-
nen voor activiteiten en gingen zij 
in verschillende groepjes naar 
aparte locaties. 
Vanaf dit jaar worden de activitei-
ten met de gehele groep gevolgd. 
U hoeft uw kind niet meer in te 
schrijven, dat is al gedaan. De 
kinderen krijgen 12 weken lang 2 
activiteiten aangeboden. Daarna 
zijn er weer andere onderdelen. U 
krijgt hiervan een overzicht. Daar-
op staat ook of de activiteiten op 
de Bogermanschool plaats zullen 
vinden of in het voormalige ge-
bouw van de Savornin Lohman 
school. U krijgt binnenkort een 
brief van uw kind met daarop 
informatie over de activiteiten en 
de locatie. 
 
Tijdens de activiteiten wordt er 
ook wat gegeten en gedronken 
met de kinderen. Wilt u hiervoor 
zelf iets gezonds meegeven? 
 
De coördinator van de Dagpro-
grammering is Stan Vis. U kunt 
terecht bij hem met al uw vragen. 
De kinderen kennen Stan al als 
onze overblijfmeester. 
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De activiteiten voor groep 3 en 4 
zijn elke maandag en dinsdag van 
15.00 tot 17.00 uur. Zij beginnen 
op maandag 5 september. 
 
De activiteiten voor groep 5, 6 en 
7 zijn elke woensdag van 12.00 tot 
14.00 uur en donderdag van 15.00 
tot 17.00 uur. Zij starten op 
woensdag 7 september. 
 
Dagprogrammering groep 8 
De dagprogrammering van groep 
8 ziet er dit jaar anders uit. Met de 
gehele groep gaan zij meedoen 
met het programma ‘Op naar de 
brugklas’. De kinderen worden 
hier in groepjes en individueel 
ondersteund. Zij leren hoe zij hun 
huiswerk moeten leren, krijgen 
ondersteuning bij het maken van 
het huiswerk en krijgen hulp bij 
lezen en rekenen. 
Dit programma gaat starten in 
november of december. U krijgt 
hier nog bericht over. 
 
In maart zal groep 8 mee gaan 
doen met een fietsproject. Zij 
leren dan alvast hoe zij veilig op 
de fiets door de wijk kunnen gaan. 
Dit is een goede voorbereiding op 
het fietsen naar het Voortgezet 
Onderwijs. 
 

 
Dubbel Dosis groep 3 en 4 

Een aantal kinderen uit de groe-
pen 3 en 4 is uitgenodigd om de 
komende periode mee te doen 
met Dubbel Dosis. De kinderen 
krijgen op school extra les in lezen 
of rekenen. De ouders van deze 
kinderen hebben hierover voor-
lichting gehad. 
 
Groep 3 heeft Dubbel Dosis op 
dinsdag, woensdag en donderdag 
van juf Jacinta. 
Op dinsdag en donderdag zijn de 
kinderen om 16.30 uur uit en op 
woensdag zijn de kinderen om 
13.30 uur uit. De eerste keer is op 
dinsdag 6 september. 
 
Groep 4 heeft Dubbel Dosis op 
maandag en dinsdag van 15.00 tot 
16.30 uur van juf Hester. De eer-
ste keer is op maandag 5 septem-
ber. 
 
 

 
 
 
Corona 
Op dit moment bevinden wij ons 
is een rustige periode met Corona. 
Er zijn geen maatregelen, maar wij 
zijn graag goed voorbereid moch-
ten er maatregelen vanuit de 
overheid volgen. 

Wij hebben een Sectorplan gekre-
gen vanuit de overheid waarin 
met kleur aangegeven wordt in 
welke fase wij zijn. Via een kleu-
rencirkel op de ingangen zullen wij 
u op de hoogte houden van de 
fase waarin wij ons bevinden.  
 
 
 

 
 
Een bericht van Sanakids 
Sanakids jeugdtandverzorging 
komt al 20 jaar op meer dan 50 
basisscholen in Rotterdam Zuid. 
Als uw kind nog geen tandarts 
heeft, u zelf weinig tijd heeft of u 
bent niet tevreden over uw huidi-
ge tandarts, kan Sanakids zorgen 
voor de halfjaarlijkse controle. 
 
In de week van 5 september ko-
men wij de kinderen weer opha-
len op school. Inschrijven kun u 
doen via een inschrijfformulier of 
via de website www.sanakids.nl 
 
Vakanties en extra vrije dagen/ 
Studiedagen 
Extra vrije middagen/ dagen: 

• dinsdag 30 augustus mid-
dag vrij 

 
Volgende maandbrief 
De volgende maandbrief ver-
schijnt op vrijdag 30 september.
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Kalender augustus en september 2022  
 
Augustus  September 

Ma 01-08-2022   Do 01-09-2022  

Di 02-08-2022   Vr 02-09-2022  

Wo 03-08-2022   Za 03-09-2022  

Do 04-08-2022   Zo 04-09-2022  

Vr 05-08-2022   Ma 05-09-2022 Start Dagprogrammering  
groep 3 en 4, 
start dubbel dosis groep 4  

Za 06-08-2022   Di 06-09-2022 Nieuwjaarsreceptie 18.30-20.30 
Start dubbel dosis groep 3 

Zo 07-08-2022   Wo 07-09-2022 Start Dagprogrammering  
groep 5, 6 en 7 

Ma 08-08-2022   Do 08-09-2022 Groep 6a kinderboerderij 

Di 09-08-2022   Vr 09-09-2022  

Wo 10-08-2022   Za 10-09-2022  

Do 11-08-2022   Zo 11-09-2022  

Vr 12-08-2022   Ma 12-09-2022 Startgesprekken groep 1 t/m 7 

Za 13-08-2022   Di 13-09-2022 Startgesprekken groep 1 t/m 7 
Koffie ochtend 8.30 uur 

Zo 14-08-2022   Wo 14-09-2022 Startgesprekken groep 1 t/m 7 

Ma 15-08-2022   Do 15-09-2022 Startgesprekken groep 1 t/m 7 
Groep 6b kinderboerderij 

Di 16-08-2022   Vr 16-09-2022  

Wo 17-08-2022   Za 17-09-2022  

Do 18-08-2022   Zo 18-09-2022  

Vr 19-08-2022   Ma 19-09-2022 Startgesprekken groep 1 t/m 7 
Groep 3: samen lezen in de klas 

Za 20-08-2022   Di 20-09-2022 Startgesprekken groep 1 t/m 7 

Zo 21-08-2022   Wo 21-09-2022 Startgesprekken groep 1 t/m 7 

Ma 22-08-2022 Eerste schooldag  Do 22-09-2022 Startgesprekken groep 1 t/m 7 

Di 23-08-2022 Voorlichting Dagprogramme-
ring 15.00 uur ouders groep 3 
t/m 7 

 Vr 23-09-2022  

Wo 24-08-2022   Za 24-09-2022  

Do 25-08-2022 Uitleg Dubbel Dosis gr 3 en 4  Zo 25-09-2022  

Vr 26-08-2022 Voorlopig advies gesprekken 
groep 8 

 Ma 26-09-2022  

Za 27-08-2022   Di 27-09-2022  

Zo 28-08-2022   Wo 28-09-2022  

Ma 29-08-2022 Voorlopig advies gesprekken 
groep 8 

 Do 29-09-2022 Groep 5 kinderboerderij 

Di 30-08-2022 Alle leerlingen vrij vanaf 12.00 
uur 

 Vr 30-09-2022  

Wo  31-08-2022      

    

 


