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    Jaargang 15 , nummer 5, 20 december 2018 

 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze web-
site: www.bogermanschool.nl of 
download onze nieuwe app. 

 
 
PERSONEEL 
Na de herfstvakantie komt Juf Fat-
ma Dilekci weer bij ons werken. Zij 
heeft genoten van haar zwanger-
schapsverlof en zal op maandag en 
dinsdag de kleutergroepen onder-
steunen. Onze beide gymleerkrach-
ten hebben een ongelukje gehad en 
zijn even uit de roulatie. Juf Maur-
een heeft haar achillespees be-
schadigd en juf Renée heeft een 
hersenschudding. We hopen dat ze 
na de vakantie weer aanwezig kun-
nen zijn. Er is ook goed nieuws: juf 
Joyce is zwanger en verwacht rond 
de zomervakantie te bevallen! 
 
GROEP 1 EN 2 
Onze groep 1 wordt zo langzamer-
hand te groot om nog goed les aan 
te kunnen geven. Helaas hebben 
we door het tekort aan leerkrach-
ten nog niemand gevonden die 5 
dagen les kan geven aan nieuwe 
groep 1. Daarom hebben we beslo-
ten om een aantal kinderen uit 
groep 1 toe te voegen aan de groe-
pen 2. Deze groepen zijn nu nog vrij 
klein en hebben daarvoor genoeg 
ruimte. Het zal even wennen zijn 

voor de kinderen na de vakantie, 
maar het is natuurlijk veel beter om 
les te krijgen in een kleinere groe-
pen. 
 
VOORLEESONTBIJT 
Op woensdag 23 januari 2019 is het 
Nationale Voorleesontbijt. De kin-
deren mogen op deze dag in hun 
pyjama naar school komen, ook 
mogen zij sloffen aantrekken. In 
iedere klas zal er door iemand 
voorgelezen worden en aansluitend 
gaan de kinderen ontbijten. Wilt u 
zorgen dat de kinderen hun pyjama 
over de normale kleding aantrek-
ken? Het is veel te koud om alleen 
in een pyjama naar school te ko-
men. Heeft uw kind geen geschikte 
pyjama, dan is een badjas ook 
goed! Het is fijn als de kinderen 
thuis alvast iets eten voor zij naar 
school komen, want er zal pas rond 
9.00 uur gegeten worden. 
 
OUDERBIJDRAGE 
De ouders die de ouderbijdrage nog 
niet hebben betaald, ontvangen 
direct na de vakantie een herinne-
ring. De ouderbijdrage moet voor 
de schoolreis betaald zijn. 
 
VUURWERKBRILLEN 
Ook dit jaar heeft de gemeente 
Rotterdam weer vuurwerkbrillen op 
school bezorgd. Ook als je zelf geen 
vuurwerk afsteekt is het verstandig 
om de vuurwerkbril op te zetten. Je 
weet nooit waar het vuurwerk heen 
vliegt. 
 

KINDERVUURWERKSHOW 
Hillesluis is ook dit jaar weer een 
vuurwerkvrije zone. Rotterdam 
organiseert wederom een kinder-
vuurwerkshow aan de Wilhelmina-
pier. Kinderen uit de Riederbuurt 
van 4 tot en met 12 jaar kunnen 
deze vuurwerkshow bijwonen on-
der begeleiding van een ouder. De 
vuurwerkshow begint om 19.10 en 
duurt tot 20.00 uur. De bus vertrekt 
om 18.00 uur vanaf de Piramide-
school aan Slaghekstraat. Als u en 
uw kind meewillen naar de kinder-
vuurwerkshow kunt u zich voor 28 
december aanmelden bij Mirella 
Fijneman, email: m.fijneman@ 
rotterdam.nl, tel 06 129 66 582 
 
STUDIEDAGEN 
Zoals u in onze kalender kunt zien 
zijn er de komende twee maanden 
veel studiemomenten voor de leer-
krachten. In de onderbouw willen 
we een nieuwe taalmethode kie-
zen, de midden- en bovenbouw zijn 
bezig met een cursus 21th -eeuwse 
vaardigheden en we moeten alle-
maal ook weer bijgeschoold wor-
den in bedrijfshulpverlening en 
EHBO. Houd de kalender dus goed 
in de gaten. 
 
FEYENOORDWEEK 
In de week van 21 t/m 25 januari is 
het weer Feyenoordweek op de 
Bogermanschool. De groepen 1&2 
krijgen een les voetjebal, de groe-
pen 3,4 en 5 krijgen tijdens de gym-
les een Feyenoord training en groep 
8 gaat op bezoek naar de Kuip voor 
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een "profdag". Voor groep 6 wor-
den er in de wijk activiteiten aan 
geboden. 
 
CIRCUSSCHOOL 
Donderdag 10 januari is er om 8.30 
uur tot 9.30 uur  in de ouderkamer 
een voorlichting over deelname aan 
het circusschool (Circusmix). 

GOEDE KERSTDAGEN & EEN GE-
LUKKIG 2019 
Namens directie en personeel wen-
sen we alle ouders en kinderen heel 
goede kerstdagen en een gelukkig 
Nieuwjaar toe. Wees voorzichtig 
met vuurwerk. Geniet van de va-
kantie, van gezelligheid met elkaar 

en kom uitgerust en gezond op 7 
januari allemaal weer naar school. 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
Op vrijdag 25 januari 2019 kunt u 
de volgende maandbrief verwach-
ten. 

 

  Januari 2019 

Di 1-1-2019 Kerstvakantie 

Wo 2-1-2019 Kerstvakantie 

Do 3-1-2019 Kerstvakantie 

Vr 4-1-2019 Kerstvakantie 

Za 5-1-2019 Kerstvakantie 

Zo 6-1-2019 Kerstvakantie 

Ma 7-1-2019 Eerste schooldag 

Di 8-1-2019 Oudercommissie-vergadering 

Wo 9-1-2019   

Do 10-1-2019 Studiemiddag. Alle kinderen 

zijn om 12.00 uur vrij.                                

Groep 5 naar het fotomuseum 

Voorlichting over circus. 

Vr 11-1-2019   

Za 12-1-2019   

Zo 13-1-2019   

Ma 14-1-2019   

Di 15-1-2019   

Wo 16-1-2019   

Do 17-1-2019 Overstap groep 3 (een leesles 

bijwonen voor ouders)                

Groep 6 naar het fotomuseum 

Vr 18-1-2019   

Za 19-1-2019   

Zo 20-1-2019   

Ma 21-1-2019 Start Feyenoordweek 

Di 22-1-2019 Studiemiddag. Alle kinderen 

zijn om 12.00 uur vrij. 

Wo 23-1-2019 Voorleesontbijt 

Do 24-1-2019   

Vr 25-1-2019 Laatste dag Feyenoordweek 

Za 26-1-2019   

Zo 27-1-2019   

Ma 28-1-2019   

Di 29-1-2019 Ouderpanel en MR vergade-

ring 

Wo 30-1-2019   

Do 31-1-2019   
 

Februari 2019 

Vr 01-02-19   

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 

 

 
 


