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Jaargang 15, nummer 8,  29 maart 2019 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze websi-
te: www.bogermanschool.nl of down-
load onze app.  
 
KONINGSSPELEN PEUTERS 
De peuters doen niet mee met de 
Koningsspelen op vrijdag 12 april, zij 
hebben die dag geen school. Op dins-
dag 9 april hebben de peuters een 
eigen Koningsspelendag. Dit vindt 
plaats tijdens de gewone schooltij-
den. Dinsdagmorgen: de IJsberen en 
de Panda’s en dinsdagmiddag: de 
Pinguïns en de Koala’s.  
We beginnen die dag met een ouder-
activiteit, we gaan dan eerst iets 
moois maken. We hopen dat ieder-
een tijdens de Koningsspelen makke-
lijke kleding aan heeft en het staat 
natuurlijk extra feestelijk als er oranje 
en/of rood - wit – blauw in de kleding 
zit. Mocht uw kind nog geen gym-
schoenen op school hebben dan is 
het wel belangrijk dat uw kind die dag 
ook gymschoenen bij zich heeft voor 
in het speellokaal. Bij de deur komt 
een inschrijflijst te hangen voor ou-
ders. Wij hopen dat u als ouder daar-
op kunt aangeven dat u kan komen 
helpen op 9 april. 
 
KONINGSSPELEN GROEP 1 t/m 8 
Op vrijdag 12 april a.s. vieren wij op 
school Koningsdag. We beginnen 
deze dag om half negen. Op het bin-
nenplein starten we deze dag met het 
dansje "Pasapas". U bent hierbij na-
tuurlijk van harte welkom. Hierna 
krijgt uw kind een Koningsontbijt in 
de klas, na het ontbijt gaan we spor-
ten en veel leuke spelletjes spelen. 
Het zou fijn zijn als uw kind in het 
oranje op school komt. Vanaf 14.00u 

zijn de kinderen vrij. We hopen op 
een gezellige dag. 
 
RAPPORTMIDDAG/AVOND 
Op dinsdag 2 april en donderdag 4 
april zijn er rapportgesprekken voor 
het tweede rapport. U krijgt de uit-
nodiging voor het gesprek ruim voor 
die tijd. 
 
LEKKERFIT! WEEK 
De Lekker Fit! week is dit jaar van 8 
tot 12 april. De Lekker Fit! week 
wordt afgesloten met de Koningsspe-
len!  
 
BINNENPLEIN 
In de meivakantie wordt ons binnen-
plein opgeknapt. Ook worden de 
stukjes rond de school opnieuw be-
straat. Dit zal wat overlast geven. In 
de volgende maandbrief vertellen wij 
u meer. 
 
KINDERBOEKEN ACADEMIE 
Op woensdag 27 maart is de kinder-
boekenacademie feestelijk geopend 
door wethouder Said Kasmi. De kin-
derboeken academie zit in het Rie-
derkwartier. Hier kunnen kinderen 
samen met hun ouders elke dag boe-
ken komen lezen en meedoen aan 
leuke activiteiten en voorleesmidda-
gen. 

 
FOTOGRAAF 
Op woensdag 10 en donderdag 11 
april 2019 komt de schoolfotograaf 
weer langs. De achtergrond is dit jaar 
steigerhout. Binnenkort is er een 

rooster bekend en kunt u navraag 
doen bij de leerkracht over welke dag 
de groep aan de beurt is. Let wel op 
dat broers en zussen op beide dagen 
op de foto kunnen gaan. Daarom is 
het fijn als zij beide dagen met hun 
(speciale) kleren naar school kunnen 
komen. Om de foto’s te kunnen be-
stellen krijgt u later een kaart met 
een code waarmee u online de foto’s 
kunt bekijken en kopen. Deze code 
blijft dan 6 maanden actief. Na deze 6 
maanden worden de foto’s verwij-
derd. Heeft u nog geen toestemming 
gegeven voor de klassenfoto? Dan 
kunt u dit nog snel doen. Geen toe-
stemming betekent ook dat uw kind 
niet op de klassenfoto gaat. Als u 
vragen heeft kunt u terecht bij juf 
Odessa, juf Selma of juf Joyce. 
 
LIKE JE WIJK  
Een oud leerling van onze school, 
Tyrell Malacia, speler bij Feyenoord,  
is door Like je Wijk geïnterviewd. Een 
deel van het interview is op de Bo-
germanschool opgenomen: 
https://www.youtube.com/watch?v=
7pyhW-v3Nec 
 
BEZUINIGINGEN 
Vanwege de bezuinigingen in het 
onderwijs vragen wij alle ouders om 
de kinderen vanaf maandag een wc-
rol mee te geven voorzien van naam 
voor eigen gebruik. 
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OUDERCOMMISSIE / OUDERPANEL 
Zou u mee willen helpen met allerlei 
dingen op school of mee denken en 
praten over schoolzaken? Dan bent u 
van harte welkom. Wij vertellen u er 
graag over. Tot ziens op school, harte-
lijke groet Naïma en Wendy  

KINDERBOERDERIJ 
De groepen 1 en 2 gaan op maandag 
8 april naar de kinderboerderij voor 
een les als start voor het nieuwe 
thema 
 
 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
De meivakantie start op vrijdag 19 
april en duurt t/m zondag 5 mei 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
donderdag 18 maart uit. 

 

APRIL 2019 

Ma 01-04-19   

Di 02-04-19 Rapportmiddag/avond         

Excursie groep 7 en groep 8 

Wo 03-04-19   

Do 04-04-19 Rapportmiddag/avond 

Vr 05-04-19   

Za 06-04-19   

Zo 07-04-19   

Ma 08-04-19 Start LekkerFit! Week          

Groepen 1 en 2 naar de kin-

derboerderij 

Di 09-04-19 Koningsspelen peuters 

Wo 10-04-19 Schoolfotograaf 

Do 11-04-19 Schoolfotograaf                   

Overstap kern 9 

Vr 12-04-19 Koningsspelen (vanaf 14.00 uur 

vrij)   De peuters zijn deze dag 

vrij. 

Za 13-04-19   

Zo 14-04-19   

Ma 15-04-19   

Di 16-04-19 IEP-toets groep 8                      

MR vergadering 

Wo 17-04-19 IEP-toets groep 8 

Do 18-04-19 Paasviering 

Vr 19-04-19 Meivakantie 

Za 20-04-19 Meivakantie 

Zo 21-04-19 Meivakantie 

Ma 22-04-19 Meivakantie 

Di 23-04-19 Meivakantie 

Wo 24-04-19 Meivakantie 

Do 25-04-19 Meivakantie 

Vr 26-04-19 Meivakantie 

Za 27-04-19 Meivakantie / Koningsdag 

Zo 28-04-19 Meivakantie 

Ma 29-04-19 Meivakantie 

Di 30-04-19 Meivakantie 
 

MEI 2019 

Wo 01-05-19 Meivakantie 

Do 02-05-19 Meivakantie 

Vr 03-05-19 Meivakantie 

Za 04-05-19 Meivakantie 

Zo 05-05-19 Meivakantie / Bevrijdingsdag 

Ma 06-05-19   

Di 07-05-19 Oudercommissievergadering 

Wo 08-05-19   

Do 09-05-19 Koffieochtend 

Vr 10-05-19   

Za 11-05-19   

Zo 12-05-19   

Ma 13-05-19   

Di 14-05-19   

Wo 15-05-19   

Do 16-05-19 Studiemiddag. Alle kinderen 

zijn vanaf 12.00 uur vrij.  

Vr 17-05-19   

Za 18-05-19   

Zo 19-05-19   

Ma 20-05-19   

Di 21-05-19   

Wo 22-05-19   

Do 23-05-19 Overstap kern 10 

Vr 24-05-19   

Za 25-05-19   

Zo 26-05-19   

Ma 27-05-19   

Di 28-05-19   

Wo 29-05-19   

Do 30-05-19 Hemelvaartsvakantie 

Vr 31-05-19 Hemelvaartsvakantie 

 
 

 
 

                                                                                                

 


