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Jaargang 15, nummer 6,  1 februari 2019 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze websi-
te: www.bogermanschool.nl of down-
load onze app.  
 
SCHOOLTIJDEN 
Onze lestijden zijn van 8.30 uur tot 
15.00 uur. (psz 15.15 uur). Dit bete-
kent dat de kinderen om 8.30 uur in 
de klas horen te zitten zodat de les 
kan beginnen. Om half 9 binnen ko-
men is daarom te laat. Wanneer kin-
deren vaak na 8.30 uur de klas binnen 
komen geven wij u hier een melding 
van. Binnenkort kunnen we ook de 
leerplichtambtenaar aan de deur 
verwachten die de school en u hier op 
controleert. 
Onze lessen duren tot  15.00 uur, dan 
gaan de boeken dicht en trekken we 
de jassen aan! Kinderen kunnen dus 
niet om 15.00 uur buiten staan. Zij 
zullen uiterlijk 15.10 uur buiten staan. 
De ene groep is sneller dan de andere 
en we passen ook niet tegelijk door 
één deur. Wanneer uw kind eventjes 
moet nablijven (bv. klassendienst of 
werk af laten maken of een gesprek-
je) dan is het belangrijk dat wij dit 
met u communiceren. Bij het oudere 
kind kan dat soms ook via het kind 
zelf gebeuren. 
 
OPHALEN BIJ SLECHT WEER 
Wanneer er extreem slecht weer is 
mogen ouders in de gang wachten. 
Zodra de eerste groep kinderen naar 
buiten komt moet u als ouder direct 
naar buiten. Ook wanneer het veel te 
vol wordt zullen we u vragen naar 
buiten te gaan i.v.m. de brandveilig-
heid.  
 
 
 

ROUTE IN DE SCHOOL 
We begrijpen dat het voor de ouders 
van peuters en kleuters onhandig is 
om buitenom naar de andere ingang 
te gaan. We moeten dit helaas toch 
van u vragen omdat langslopende 
ouders de lessen in groep 3 anders 
verstoren. We spreken ouders die 
toch binnendoor blijven lopen hier op 
aan! 
 
PERSONEEL 
Helaas zijn momenteel onze gymleer-
krachten nog afwezig. Juf Renée heeft 
een hersenschudding en juf Maureen 
heeft haar achillespees afgescheurd. 
Wij proberen met sportclinics  toch 
de gymuren te blijven vullen met 
beweegmomenten voor de kinderen. 
 
GROEP 1/2A en GROEP 1/2B 
De leerlingen uit groep 1 zullen bin-
nenkort vaker met juf Fatma Dilekci in 
een kleine groep gaan werken. Op 
deze manier krijgen zowel de leer-
lingen van groep 1 als groep 2 extra 
aandacht. 
 
BIBLIOTHEEKBOEKEN 
Omdat veel kinderen uit de groepen 1 
t/m 4 op maandag hun leesboeken 
vergaten mee te nemen, gaan we de 
boekenruildag vanaf 5 februari ver-
plaatsen naar de dinsdag. De leer-
krachten kunnen dan maandag de 
kinderen nog een herinnering meege-
ven. 
 
OUDERBIJDRAGE 
De ouders die de ouderbijdrage nog 
niet hebben betaald, hebben een 
inmiddels een herinnering ontvangen. 
De ouderbijdrage moet voor de 
schoolreis betaald zijn. 
 

BOGERMAN-APP MELDINGEN 
Al onze berichten die via de Boger-
manapp. zijn verstuurd kunt u terug 
lezen ander het “tandwieltje” links 
boven op de startpagina. Hier kunt u 
ook instellen voor welke groep u 
meldingen wilt ontvangen. 
 
MICRO:BIT! 
Groep 6 experimenteert momenteel 
met het programma Expeditie Mi-
cro:bit! De kinderen proberen een 
microcomputer te programmeren 
met de bijbehorende software.  

 
 
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
Groep 8 is op vrijdagmiddag 1 februa-
ri vrij omdat de adviezen voor het 
voortgezet onderwijs gemaakt gaan 
worden die middag. De voorjaarsva-
kantie is van  zaterdag 25 februari 
t/m zondag 3 maart. Op 21 februari 
zijn de kinderen vrij omdat het team 
dan wordt bijgeschoold op het gebied 
van Bedrijfshulpverlening en EHBO. 
 
STUDIEMIDDAGEN 
Op 10 januari hebben we een studie-
dag gehad waarin we in de onder-
bouw geleerd hebben over spelend 
leren. We richten hierdoor onze hoe-
ken rijker in. Kinderen spelen aan de 
hand van een spelscript waarin nieu-
we woorden worden aangeboden en 
geoefend. Ook zijn we in de onder-
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bouw bezig met het kiezen van een 
nieuwe VVE-methode. Met de andere 
leerkrachten volgen we een cursus 
21th -eeuwse vaardigheden. We 
leren over beïnvloeding van sociale 
media, nep-nieuws en hoe we dit in 
de groepen kunnen toepassen.   

Op 22 januari hebben we met elkaar 
op de studiedag gewerkt aan Ma-
nagement Drives. We hebben geleerd 
over wat onze drijfveren zijn en waar 
onze valkuilen kunnen zitten. We 
doen dit om ons verder te professio-
naliseren en hopen hiermee de werk-
druk te verlagen en het werkplezier 

te verhogen. Zodat iedereen met 
plezier naar zijn werk komt en dit kan 
overbrengen op u en de kinderen en 
wij elke dag een beetje beter worden. 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
vrijdag 22 februari uit. 

 

Februari 2019 

Vr 01-02-19 Groep 8 middag vrij 

Za 02-02-19   

Zo 03-02-19   

Ma 04-02-19   

Di 05-02-19 Oudercommissie 

Wo 06-02-19   

Do 07-02-19 Cultuuractiviteit groepen 3 

en 4 op school 

Vr 08-02-19   

Za 09-02-19   

Zo 10-02-19   

Ma 11-02-19   

Di 12-02-19 Vader - Kind avond 

Wo 13-02-19   

Do 14-02-19 Overstap groep 3 

Vr 15-02-19   

Za 16-02-19   

Zo 17-02-19   

Ma 18-02-19   

Di 19-02-19   

Wo 20-02-19   

Do 21-02-19 Studiedag. Alle kinderen zijn 

vrij. 

Vr 22-02-19   

Za 23-02-19 Voorjaarsvakantie 

Zo 24-02-19 Voorjaarsvakantie 

Ma 25-02-19 Voorjaarsvakantie 

Di 26-02-19 Voorjaarsvakantie 

Wo 27-02-19 Voorjaarsvakantie 

Do 28-02-19 Voorjaarsvakantie 

      
 

Maart 2019 

Vr 01-03-19 Voorjaarsvakantie 

Za 02-03-19 Voorjaarsvakantie 

Zo 03-03-19 Voorjaarsvakantie 

Ma 04-03-19   

Di 05-03-19 Studiemiddag. Om 12.00 uur 

zijn alle kinderen uit 

Wo 06-03-19   

Do 07-03-19   

Vr 08-03-19   

Za 09-03-19 

  

Zo 10-03-19   

Ma 11-03-19   

Di 12-03-19   

Wo 13-03-19   

Do 14-03-19   

Vr 15-03-19 Landelijke staking onderwijs 

Za 16-03-19   

Zo 17-03-19   

Ma 18-03-19 Cultuuractiviteit groepen 1 

en 2 

Di 19-03-19   

Wo 20-03-19   

Do 21-03-19   

Vr 22-03-19 Rapport mee naar huis 

Za 23-03-19   

Zo 24-03-19   

Ma 25-03-19   

Di 26-03-19   

Wo 27-03-19   

Do 28-03-19   

Vr 29-03-19   

Za 30-03-19   

Zo 31-03-19   
 

 
 

                                                                                                

 


