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Jaargang 19, nummer 1,  1-01-2022 
 

WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze 
website: 
www.bogermanschool.nl en 
download onze app. (zoekterm: 
basisschool app.)  
 
Beste ouders/verzorgers, 
Helaas hebben wij de deuren 
van onze school weer moeten 
sluiten.  Ondanks dat willen wij 
u een kerst met gouden randje 
en een geweldig nieuwjaar  
toewensen. Wacht niet op  
bijzondere momenten, maar 
maak momenten bijzonder. 

 
 
Nieuwe juf groep 4 
Hallo allemaal, 
Ik weet dat jullie graag willen 
weten wie de nieuwe juffrouw 
is.  
Wel dat ben ik...Juffrouw 

Shary    .  
Ik woon nog op Bonaire, maar 
binnen kort kom ik naar Neder-

land       ! En ben ik blij, om deel 
uit te kunnen maken van het 
team Bogermanschool. Het is 
een hele uitdaging voor mij en 
denk ook voor jullie kleintjes, 

maar ik ben opgewonden en 
klaar ervoor! Ik kan niet wach-
ten om daar te zijn en les aan 
jullie kleintjes te geven. Hele-
maal enthousiast! Zijn de klein-
tjes (en ook Papa's en Mama's) 
klaar om me hun creativiteit te 
laten zien, veel te zingen en 
dansen en natuurlijk in een 
veilige en kleurrijke omgeving 
les te krijgen? Nou, ik ben er 

dan klaar voor       ! 
Fijne feestdagen. 
Dikke knuffel.Juffrouw 

Shary    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOEDE BEOORDELING VOOR 
PEUTERSPEELZAAL BALOE!  
De inspectie was onlangs bij ons 
op bezoek voor een groot onder-
zoek gericht op de kwaliteit van 
de peuterspeelzaal.  De inspectri-
ce heeft samen 
met de medewerkster jonge 
kind van ons bestuur in de klas-
sen gekeken en heeft ook  
uitgebreid met ons gesproken 
over ons beleid.   
Ze was zeer onder de indruk van 
onze organisatie en vond het erg 
goed hoe we de kin-
deren in een rijke uitdagende 
speelleeromgeving zo veel le-
ren. Ze zei dat we gedurende het 
hele dagdeel zeer doelgericht aan 
de ontwikkeling van de kinderen 
werken.   
Ook vond ze het goed hoe we 
onze ouderbetrokkenheid hebben 
opgezet met de thematassen, 
uitleen van materialen voor 
thuis, de app met foto’s en film-
pjes, gesprekken met de ouders 
van de mentorkinderen en ouder-
activiteiten.   
We zijn trots op deze evalua-
tie! (Een goede beoordeling krijg 
je namelijk niet snel van de in-
spectie!)  
Mocht u een ouder weten die 
graag zijn of haar peuter op 
een kwalitatief goede en fij-
ne peuterspeelzaal wil plaat-
sen: Ze zijn bij ons van harte wel-
kom! 
 

http://www.bogermanschool.nl/
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OPBRENGST FLESSENACTIE 
Groep 8 heeft met de flessen-
actie €49,- opgehaald. Bedankt 
voor het doneren van de fles-
sen.  

 
 
GRATIS OV  
Kinderen van 4 tot 12 jaar die 
in Rotterdam wonen, reizen in 
2022 gratis met het openbaar 
vervoer. Ga samen met uw 
kind(eren) op avontuur en ont-
dek nieuwe plekken in de stad 
met de bus, tram of metro. 
Vanaf 1 december 2021 vraagt 
u het gratis reisproduct voor 
uw kind(eren) aan via 
www.rotterdam.nl/loket/gratis
-ov-voor-kinderen. Of scan de 
QR-code.  
  
BOGERMAN MONDKAPJES 
Op basisscholen is het dringen-
de advies aan leraren en leer-
lingen vanaf groep 6 om een 
mondkapje te dragen in de 
gangen en gezamenlijke ruim-

tes van de school. Wij hebben 
onze eigen mondkapjes. Hoe 
mooi is dat! 

 
BERICHT VAN JUF KAREN 

Beste ouders,  
Na 15 jaar werken op de Bo-
germanschool ga ik per februa-
ri stoppen op deze school. Ik ga 
afscheid nemen, omdat er 
meer uren schoolmaatschappe-
lijk werk komen en ik die niet 
op al mijn scholen kan gaan 
invullen. Dat vind ik niet mak-
kelijk. Ik zal de contacten op de 
Bogermanschool met de ou-
ders, kinderen en collega's 
gaan missen. Ik wil alle ouders 
en kinderen alvast bedanken 
voor het gegeven vertrouwen 
in de afgelopen jaren. Ik ben 
tot en met januari nog aanwe-
zig voor vragen en afspraken. Ik 
zal worden opgevolgd door 
Marthe Sterke. Zij is een colle-
ga van mij en zal twee dagen 
per week op school aanwezig 

zijn. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat zij een hele goede opvol-
ger van mij zal zijn. Een fijne 
vakantie gewenst, blijf gezond 
en tot ziens! 
Hartelijke groeten,  
Karen Smits-Ammerlaan 
Schoolmaatschappelijk werker 
Bogermanschool. 
 
DE BOGERMANSCHOOL OP TV 
In de maandbrief van decem-
ber heeft u al kunnen lezen dat 
de Bogermanschool op tv 
komt. De aflevering hiervan is 
verplaatst naar zondag 6 fe-
bruari 2022 en mocht u deze 
gemist hebben, dan is de her-
haling op zaterdag 12 februari.   
 
VRIJE DAGEN/STUDIEDAGEN 
Maandag 10 januari 2022 stu-
diedag, alle kinderen zijn vrij.  
 
VOLGENDE MAANDBRIEF. 
De volgende maandbrief ver-
schijnt op vrijdag 28 januari 
2022. 
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Januari 2022 Februari 2022 
   

Za 1-1-2022 Kerstvakantie 

zo 2-1-2022 Kerstvakantie 

ma 3-1-2022 Kerstvakantie 

Di 4-1-2022 Kerstvakantie 

Wo 5-1-2022 Kerstvakantie 

Do 6-1-2022 Kerstvakantie 

Vr 7-1-2022 Kerstvakantie 

Za 8-1-2022 
 

Zo 9-1-2022  

Ma 10-1-2022 Studiedag kinderen vrij 

Di 11-1-2022 
 

Wo 12-1-2022 
 

Do 13-1-2022 Groep 8 Bliksemstage hele 

dag 

Vr 14-1-2022 
 

Za 15-1-2022 
 

Zo 16-1-2022 
 

Ma 17-1-2022 
 

Di 18-1-2022 
 

Wo 19-1-2022 
 

Do 20-1-2022 
 

Vr 21-1-2022 Groep 8 is vrij 

Za 22-1-2022  

Zo 23-1-2022 
 

Ma 24-1-2022 Samenlezen groep 3 

Di 25-1-2022 
 

Wo 26-1-2022 
 

Do 27-1-2022 
 

Vr 28-1-2022 
 

Za 29-1-2022 
 

Zo 30-1-2022 
 

Ma 31-1-2022 
 

 

 
Di 01-02-21   

Wo 02-02-21   

Do 03-02-21   

Vrij 04-02-21   

Za 05-02-21   

Zo 06-02-21   

Ma 07-02-21   

Di 08-02-21   

Wo 09-02-21   

Do 10-02-21   

Vrij 11-02-21   

za 12-02-21   

Zo 13-02-21   

Ma 14-02-21 Samenlezen groep 3 

Di 15-02-21   

Wo 16-02-21   

Do 17-02-21   

Vr 18-02-21   

Za 19-02-21   

Zo 20-02-21   

Ma 21-02-21   

Di 22-02-21   

Wo 23-02-21   

Do 24-02-21   

Vr 25-02-21   

Za 26-02-21 Voorjaarsvakantie 

Zo 27-02-21 Voorjaarsvakantie 

Ma 28-02-21 Voorjaarsvakantie 
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Kalender januari en februari 
 

 
 
 

 

 


