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Jaargang 16, nummer 7,  26-6-2020 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze websi-
te: www.bogermanschool.nl en 
download onze app. (zoekterm: ba-
sisschool app.)  
 
PERSONEEL 
Het komende schooljaar gaan wij 
helaas afscheid nemen van een aantal 
personeelsleden:  

• Juf Reinie gaat met pensioen. 

• Juf Sharon gaat dichter bij 
haar huis werken. 

• Meester Eric maakt zijn stu-
die op een andere school af. 

• Juf Hacer wilde graag meer 
uren werken en gaat daarom 
naar een andere school. 

Uiteraard respecteren wij hun keuze 
en wensen we hen veel succes! 
 
AFSCHEID JUF REINIE.  
Op 14 juli gaat juf Reinie  na 21 jaar 
veel kinderen geholpen te hebben 
met lezen, spelling en rekenen onze 
school verlaten, omdat ze gaat genie-
ten van haar vrije tijd.  Ze gaat met 
pensioen! Ouders van kinderen die 
les van haar hebben gekregen en 
afscheid willen nemen zijn op 14 juli  
van harte welkom tussen 12.15 uur 
en 14.15 uur op school. Helaas moet 
dat wel op afspraak gaan. U kunt zich 
opgeven bij Wendy, dan krijgt u van 
haar de uitnodiging met de tijd. We 
gaan er een fijne laatste dag voor 
haar van maken. 
 
GROEPEN VOLGEND SCHOOLJAAR 
Het afgelopen jaar hadden we de 
financiële middelen gehad om wat 
kleinere groepen 3 en 4 te maken. 
Volgend schooljaar hebben wij die 
middelen helaas niet meer en moe-

ten we een combinatieklas maken om 
de groepen klein te houden.  
 

1/2a Juf Jolanda, Juf 
Loubna, Juf Fatma 

1/2b Juf Hedy, Juf Eveline, 
Juf Sabah 

1/2c Juf Ingrid, Juf Eveline, 
Juf Anissa 

3 Juf Odessa en Juf Jea-
nette 

4 Juf Anjo en Juf Jeanet-
te 

4/5 Juf Leonie en Juf Fatma  

5 Juf Heuria en Juf Fatma 

6 Juf Joyce en Juf Heidy 

7 Juf Carin, Juf Fatma en 
meester Jan 

8 Juf Miranda 

 
Ouders waarvan de kinderen in de 
combinatiegroep 4/5 komen zullen 
op korte termijn gebeld gaan worden 
om uit te leggen hoe wij volgend 
schooljaar gaan werken. 
 
Peuterspeelzaal Baloe 

Koala’s Juf Gerarda, Juf Nur-
ten, Juf Selma, Juf 
Esther en Juf Fatma 

Panda’s Juf Gerarda, Juf Nur-
ten, Juf Esther en Juf 
Loubna 

IJsberen Juf Fatma, Juf Anissa, 
Juf Esther, Juf Selma en 
juf Sabah 

 
DOORSCHUIFMIDDAG 
Op maandag 13 juli hebben wij een 
doorschuifmiddag. De kinderen krij-
gen dan in de middag een uurtje les 
van hun nieuwe juf om kennis te 
maken en vast te weten van wie ze 
volgend schooljaar les gaan krijgen. 

RESULTAATGESPREKKEN 
Helaas mogen wij u nog niet uitnodi-
gen voor gesprekken op school. Wij 
gaan daarom via de telefoon resul-
taatgesprekken met een aantal ou-
ders voeren. U krijgt daarvoor een 
uitnodiging. Deze gesprekken zijn in 
de week van maandag 29 juni t/m 
vrijdag 3 juli.  
 
AFSCHEID JUF SISCA 
Helaas gaan we dit schooljaar af-
scheid nemen van Juf Sisca van Vliet. 
Zij heeft bijna 30 jaar lang het ruilen 
van de bibliotheekboeken voor de 
groepen 1 t/m 4 op haar genomen. 
Haar eigen kinderen, die jaren gele-
den op de Bogermanschool hebben 
gezeten zijn inmiddels volwassen. Juf 
Sisca wil meer tijd voor haar kleinkind 
vrijmaken. 
 
MUSICAL GROEP 8 
Dat dit schooljaar alles anders is hoe-
ven we natuurlijk niet meer te zeg-
gen! Ook de musical van groep 8 kan 
niet doorgaan in de gymzaal, maar 
natuurlijk heeft juf Miranda daar een 
oplossing voor gevonden! Ze heeft 
gewoon een hele zaal in de Pathé 
bioscoop gereserveerd en de musical 
zal daar dan op een groot scherm 
vertoond gaan worden. Voor popcorn 
en drank wordt gezorgd! Na afloop 
hebben de leerlingen nog een BBQ. 
 
ZOMERCAMPUS 010 
Zoals u al in een eerdere brief hebt 
kunnen lezen wordt er in de zomer-
vakantie een mooi programma opge-
zet om de Rotterdamse kinderen uit 
de groepen 3 t/m 7 een extra pro-
gramma van twee weken te kunnen 
geven: Zomercampus010. U heeft tot 
3 juli nog de tijd om uw kind aan te 
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melden. Lever het formulier bij de 
leerkracht van uw kind in. Meer   
informatie vindt u op : 
www.zomercampus010.nl . Hier kunt 
u zich ook nog aanmelden als u dat 
wilt. 

 
 
 
VOSSENJACHT 
Op dinsdag 23 juni hebben de kin-
deren van de groepen 3 t/m 8 mee-
gedaan aan de Vossenjacht. Door de 

hele school waren Vossen (verkleed-
de juffen en een meester) verstopt en 
de kinderen moesten op zoek naar de 
vossen. Soms was het best wel span-
nend, maar de kinderen hebben zich 
enorm vermaakt! 
 
CORONA MAATREGELEN 
Kinderen van 0 t/m 6 jaar die regel-
matig met een hoestje “snottebel” 
rondlopen mogen voortaan gewoon 
naar school komen als zijn geen 
koorts hebben of niet uit een gezin 
komen waarin iemand Coronaklach-
ten heeft. 
 
TE LAAT KOMEN 
We hebben er met elkaar hard aan 
gewerkt om op tijd op school te ko-
men. De eerste schooldagen na de 

start op 8 juni kwamen er nog 25 
kinderen te laat. Vorige week hebben 
we dagen gehad dat iedereen op tijd 
op school was. Laten we dat volhou-
den! 
 
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
De zomervakantie start op vrijdag 17 
juli. Op maandag 31 augustus worden 
alle kinderen weer op school ver-
wacht. We hopen na de zomervakan-
tie we weer de normale lestijden te 
hanteren, maar daar is nog overleg 
over is. 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
donderdag 16 juli uit.
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Kalender juli, augustus en september 2020 
 

JULI 2020 

Wo 01-07-20 Resultaatgesprekken 

Do 02-07-20 Resultaatgesprekken 

Vr 03-07-20 Resultaatgesprekken 

Za 04-07-20   

Zo 05-07-20   

Ma 06-07-20   

Di 07-07-20   

Wo 08-07-20   

Do 09-07-20 Musical Groep 8 

Vr 10-07-20   

Za 11-07-20   

Zo 12-07-20   

Ma 13-07-20 Doorschuifmiddag 

Di 14-07-20   

Wo 15-07-20 Groep 8 vrij 

Do 16-07-20 Groep 6 en 8 vrij 

Vr 17-07-20 Zomervakantie 

Za 18-07-20 Zomervakantie 

Zo 19-07-20 Zomervakantie 

Ma 20-07-20 Zomervakantie 

Di 21-07-20 Zomervakantie 

Wo 22-07-20 Zomervakantie 

Do 23-07-20 Zomervakantie 

Vr 24-07-20 Zomervakantie 

Za 25-07-20 Zomervakantie 

Zo 26-07-20 Zomervakantie 

Ma 27-07-20 Zomervakantie 

Di 28-07-20 Zomervakantie 

Wo 29-07-20 Zomervakantie 

Do 30-07-20 Zomervakantie 

Vr 31-07-20 Zomervakantie 
 

                    Augustus- September 2020 

Ma 31-08-20 Eerste schooldag 

Di 01-09-20   

Wo 02-09-20   

Do 03-09-20   

Vr 04-09-20   

Za 05-09-20   

Zo 06-09-20   

Ma 07-09-20   

Di 08-09-20 Informatieavond 

Wo 09-09-20 Startgesprekken 1 t/m 7 

Do 10-09-20 Startgesprekken 1 t/m 7 

Vr 11-09-20 Startgesprekken 1 t/m 7 

Za 12-09-20 Startgesprekken 1 t/m 7 

Zo 13-09-20 Startgesprekken 1 t/m 7 

Ma 14-09-20 Startgesprekken 1 t/m 7 

Di 15-09-20 Startgesprekken 1 t/m 7 

Wo 16-09-20 Startgesprekken 1 t/m 7 

Do 17-09-20 Startgesprekken 1 t/m 7 

Vr 18-09-20 Startgesprekken 1 t/m 7 

Za 19-09-20   

Zo 20-09-20   

Ma 21-09-20 Studiedag. Alle kinderen vrij 

(ook de peuterspeelzaal) 

Di 22-09-20   

Wo 23-09-20   

Do 24-09-20   

Vr 25-09-20   

Za 26-09-20   

Zo 27-09-20   

Ma 28-09-20   

Di 29-09-20 Voorlopige adviesgesprek-

ken groep 8. Groep 7 en 8 

middag vrij. 

Wo 30-09-20 Start Kinderboekenweek 
 

 


