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Jaargang 17, nummer 5,  29-01-2021 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze 
website: www.bogermanschool.nl 
en download onze app. (zoek-
term: basisschool app.)  
 
GEBRUIK DE SCHOOLAPP. 
Momenteel communiceren wij 
veel met de ouders via Klasbord 
en onze schoolapp. De schoolapp 
heeft een Klassenboek waarop we 
de leuke dingen uit de klas kunnen 
laten zien (werkjes van kinderen, 
foto’s van uitstapjes, korte film-
pjes) en een persoonlijke inbox. 
Via deze inbox kunnen wij makke-
lijk informatie meesturen. Zorg er 
dus voor dat u ingelogd bent in de 
app. Als het u niet lukt om een 
inlog aan te vragen (onder de 
knop persoonlijke inbox) kunt u 
contact opnemen met juf Wendy 
op mailadres : jufwendyboger-
manschool@gmail.com 
 
LESGEVEN IN CORONATIJD 
Inmiddels werken de kinderen al 
weer meer dan een maand thuis. 
Dit is voor de kinderen vaak veel 
minder leuk dan les krijgen op 
school en ze missen het contact 
met elkaar. Ook voor de ouders is 
het zwaar. Werk, huishouden en 
lesgeven aan de kinderen soms is 
moeilijk combineerbaar. Hopelijk 
is het nog maar voor een korte 
tijd. Zodra wij weer meer weten 

communiceren we met u via de 
Bogermanapp.  
Toon vooral belangstelling voor 
het werk wat uw kind heeft ge-
kregen van school. Wij beseffen 
dat de meeste ouders het moeilijk 
vinden om de rol van de juf over 
te nemen, maar dat vragen wij 
ook niet van u. Probeer het 
schoolritme zoveel mogelijk aan 
te houden, maar bouw ook vol-
doende pauzes voor uw kind in.  
 
NATUURTIPS VOOR THUIS  
Alle groepen zouden deze maand 
een les hebben gekregen op de 
kinderboerderij. Dat is helaas ook  
komen te vervallen. De kinder-
boerderijen hebben wel een web-
site gemaakt voor natuur-ideetjes 
en filmpjes in deze moeilijke tijd : 
Https://www.natuurstad.nl/bezoe
ken/natuurtips-voor-thuis  

 
HUMANITAS / WIJKREGISSEUR 
Onder aan deze maandbrief staat 
een bericht van Humanitas en de 
wijkregisseur over de ongeregeld-

heden die deze week in de wijk 
plaatsvonden.  
 
VEILIG THUIS IN CORONATIJD 
Naar aanleiding van de avondklok 
is de chatfunctie van Veilig Thuis 
uitgebreid naar 22.00 uur. De 
chatfunctie is een laagdrempelige 
mogelijkheid om contact op te 
nemen met Veilig Thuis, voor kin-
deren en gezinnen. 
De chat is nu geopend op werkda-
gen van 9 – 22 uur. Het telefoon-
nummer van Veilig Thuis (0800-
2000) is 24/7 bereikbaar en 112 
natuurlijk ook, in geval van nood. 
 
OMGAAN MET CORONA-STRESS 
Dat de lockdown stress oplevert 
voor kinderen, jongeren en vol-
wassenen is duidelijk. Het vraagt 
veel van ons aanpassings- en inle-
vingsvermogen. Er zijn verschil-
lende trainingen die kinderen, 
jongeren en volwassenen hierbij 
kunnen ondersteunen. Voor kin-
deren in groep 1 tot en met 8 is er 
een zelfhulp cursus voor thuis. Vol 
met filmpjes, tips en opdrachten. 
Om samen met de ouders te 
doen: https://het-beste-uit-jou-
rotterdam.nl 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
vrijdag 26 februari uit.

 

 

http://www.bogermanschool.nl/
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Kalender februari en januari 2021 
 

Februari 2021 

Ma 01-02-21   

Di 02-02-21   

Wo 03-02-21   

Do 04-02-21   

Vr 05-02-21   

Za 06-02-21   

Zo 07-02-21   

Ma 08-02-21   

Di 09-02-21   

Wo 10-02-21   

Do 11-02-21 MR vergadering 

Vr 12-02-21   

Za 13-02-21   

Zo 14-02-21   

Ma 15-02-21 Afsluiting Dagprogrammering 

Di 16-02-21   

Wo 17-02-21   

Do 18-02-21 Groep 8 vrij i.v.m. adviesge-

sprekken 

Vr 19-02-21 Voorjaarsvakantie 

Za 20-02-21 Voorjaarsvakantie 

Zo 21-02-21 Voorjaarsvakantie 

Ma 22-02-21 Voorjaarsvakantie 

Di 23-02-21 Voorjaarsvakantie 

Wo 24-02-21 Voorjaarsvakantie 

Do 25-02-21 Voorjaarsvakantie 

Vr 26-02-21 Voorjaarsvakantie 

Za 27-02-21 Voorjaarsvakantie 

Zo 28-02-21 Voorjaarsvakantie 
 

MAART 2021 

Ma 01-03-21   

Di 02-03-21   

Wo 03-03-21   

Do 04-03-21   

Vr 05-03-21   

Za 06-03-21   

Zo 07-03-21   

Ma 08-03-21   

Di 09-03-21 

  

Wo 10-03-21   

Do 11-03-21   

Vr 12-03-21   

Za 13-03-21   

Zo 14-03-21   

Ma 15-03-21   

Di 16-03-21   

Wo 17-03-21   

Do 18-03-21  
Vr 19-03-21   

Za 20-03-21   

Zo 21-03-21   

Ma 22-03-21   

Di 23-03-21   

Wo 24-03-21   

Do 25-03-21 MR 16.00 uur 

Vr 26-03-21   

Za 27-03-21   

Zo 28-03-21   

Ma 29-03-21  Nieuwe boeken wisselcollectie 

Di 30-03-21  
Wo 31-03-21   
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Beste Ouders 
 
We zijn allemaal geschokt door de heftige rellen in de wijken Hillesluis en Bloemhof op 25 januari. Dit doet heel 
veel met het welzijn van wijkbewoners, ondernemers en organisaties in het gebied. 
 
Wat doen wij als Humanitas in deze tijd? 
 
 *   Per wijk bij wijkpartners peilen waar behoefte aan is: door de wijkappgroepen te gebruiken, belangrijke con-
tactpersonen te bellen, in gesprek te gaan. 
 
  *   In de wijken de straat op met Humanitas-hesjes aan en waar nodig/mogelijk de Infokar erbij: wijkbewoners 
aanspreken, een luisterend oor bieden, ophalen wat er speelt, helpende hand bij opruimen in de straten. 
 
 *De Hulplijn promoten op social media (facebook voor volwassenen, insta voor jongeren): mensen kunnen altijd 
bellen om hun verhaal kwijt te kunnen, als ze bang zijn. Bij deze de link naar onze facebookpagina, mochten men-
sen dit willen delen: 
 
  *   De drukte op de Hulplijn volgen en zo nodig uitbreiden met bezetting, meer lijnen open. 
  
 *   Zorgen dat de bij ons bekende kwetsbare wijkbewoners/ouderen gebeld worden. 
  
 *   De jeugdcoaches en de coördinatoren van de wijkvereniging houden de contacten warm met kinderen en 
jongeren, zijn zichtbaar op straat en Instagram, praten met ze over wat er is gebeurd/gebeurt. 
  
 *   Vanaf donderdag zijn wij partner van 'Beat the Clock': online game-toernooi georganiseerd door House of E-
Sports voor jongeren bedoeld om ze in deze avondklok-tijden positief vertier te bieden. 
 
  *   In Hillevliet en De Dam richten we tijdelijk ‘veilige huiskamers’ in, waar mensen op verhaal kunnen komen, 
hun angsten, bezorgdheid, verdriet kwijt kunnen. Wordt nadrukkelijk geen inloop, maar gestructureerde 'praat-
momenten', aantal uren per dag in kleine groepen. Op voordracht van politie, handhaving, huisartsen, wijkteam, 
etc. Dit kunnen wij niet alleen, samenwerking met partners is gewenst. Wij komen hier z.s.m. op terug. 
  
 *  Het Riederkwartier is aangeboden aan Stadsmarinier als tijdelijke huisvesting i.v.m. vernieling van haar kan-
toor. 
 
Daarnaast gaan we door met wat we in Coronatijd, los van de rellen, al hadden ingezet: 
 
  *   Pleinactiviteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar: deze worden heel goed bezocht. Tijdens deze activi-
teiten gaan we ook in gesprek over wat er gebeurt in Rotterdam. Zijn dus juist nu heel belangrijk. Alleen indien 
gevaar dreigt, worden deze activiteiten afgelast zoals vandaag in Vreewijk (op initiatief van wijkagent). 
 
  *Belmomenten: Wijkbewoners in sociaal isolement/ouderen worden met regelmaat gebeld: waar mogelijk door 
koppeling aan een belmaatje. Mochten vanuit het wijknetwerk wijkbewoners zijn die dit nodig hebben: meldt ze 
aan via de Hulplijn, 010-302 50 30. 
   
*Preventieve dagbesteding is in kleine groepjes, onder strikte regels, sinds vorige week weer opgestart. Ouderen 
die dit nog niet aandurven kunnen een persoonlijk theateroptreden aan de deur georganiseerd krijgen. Aanmel-
ding via de Hulplijn. 
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  *Infopleinen gaan 'live' door: hulp aan mensen met ingewikkelde brieven, formulieren, vragen, schulden. 
  
 *Rustige huiswerkplek: Kinderen die thuis geen rustige plek hebben om hun huiswerk te doen, zijn (op voor-
dracht van basisscholen waar we mee samenwerken) welkom bij ons, in aantallen van max 6 per keer. Uitrol vindt 
plaats per wijk. Info volgt op onze website. 
 
Mocht u ideeën of opmerkingen hebben? We horen het graag! 
Neem dan contact op met mijn collega Said Aharchaou  wijkadviseur Hillesluis (06 53 19 61 73) of met mij. 
 
Met verbindende groet, 
 
Nezos Demirel 
wijkregisseur Hillesluis 
tel: 06 22 47 92 86 
 
 

 


