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Jaargang 16, nummer 6,  21-2-2020 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze websi-
te: www.bogermanschool.nl en 
download onze app. (zoekterm: ba-
sisschool app.)  
 
SCHOLEN WEER OPEN 
Na een lange tijd met les in halve 
klassen en les op afstand gaan de 
scholen op 8 juni weer open! 
Wij hadden gehoopt om u in deze 
maandbrief meer informatie te kun-
nen geven over hoe wij dat gaan 
doen en over de nieuwe richtlijnen 
van de PO-Raad, maar die zijn op het 
moment van schrijven nog niet be-
kend. Wij zullen u de komende dagen 
daarom via de app en de website op 
de hoogte houden. 
Houd de website en de app. dus goed 
in de gaten. We hopen alle kinderen 
op maandag 8 juni weer te mogen 
begroeten. 
 

 
 
VOORTGANGSGESPREKKEN 
Door de Coronaperiode zijn de rap-
portgesprekken voor het tweede 
rapport niet doorgegaan. Het is voor 
ons heel moeilijk om de voortgang 
van de leerlingen momenteel goed bij 
te houden. De meeste leerlingen 
hebben thuis goed gewerkt, maar we 
hebben weinig nieuwe leerstof aan 
kunnen bieden. Wij houden daarom 
geen rapportgesprek aan het eind van 
dit schooljaar, maar een voortgangs-

gesprek. Deze gesprekken zijn in de 
week van maandag 29 juni t/m vrij-
dag 1 juli. Vanaf maandag 15 juni 
kunt u via onze app een tijdstip kie-
zen waarop u het gesprek met de 
leerkracht wilt voeren. Ga in de app. 
naar de button “oudergesprek”, vul 
de voornaam van uw kind in. Het 
wachtwoord is uw postcode. 
 
SCHOOLREIS 
Door de onzekere tijd hebben wij 
besloten dit jaar niet op schoolreis te 
gaan omdat wij de veiligheid van de 
leerlingen onvoldoende kunnen ga-
randeren buiten het schoolgebouw.  
Dit is heel jammer voor de leerlingen, 
maar we vinden het niet verantwoord 
om met de hele school in een bus op 
reis te gaan. Mogelijk gaan we een 
eindfeest houden als dat tegen die 
tijd is toegestaan. 
 
OUDERBIJDRAGE 
Veel ouders hebben de ouderbijdrage 
voor dit schooljaar al betaald.  In de 
ouderbijdrage zit een bedrag opge-
nomen voor de schoolreis. Dat geld 
nemen wij mee naar volgend school-
jaar. Dit betekent dat u volgend 
schooljaar een lager bedrag aan ou-
derbijdrage moet betalen als u dit 
jaar de ouderbijdrage al had betaald.  
 
DAGPROGRAMMERING / JIBBIE 
Op woensdag 10 juni starten ook 
weer de activiteiten op woensdag-
middag (de Dagprogrammering). 
Omdat de ruimtes in buurthuis Stereo 
te klein zijn willen we de activiteiten 
op school gaan organiseren. Via het 
programma Jibbie kunt u uw kind 
weer inschrijven. Hoe dat moet leest 
u verderop in de maanbrief. 

SCHOOLFOTOGRAAF 
De schoolfotograaf komt op 15 en 16 
juni. Natuurlijk gaan we de schoolfo-
to’s op een veilige manier maken! 
 
ZEEHOND OP ZUID 
De kinderen in Hillesluis konden de 
afgelopen weken meedoen aan de 
tekenwedstrijd voor de “Zeehond op 
Zuid”. Deze zeehond drijft in de vijver 
van het Varkenoordsepark. Deniz uit 
groep 6 van de Bogermanschool heeft 
de wedstrijd gewonnen. De zeehond 
zal de komende weken volgens zijn 
ontwerp geschilderd worden en vanaf 
half juni in het water drijven! 
 

 
 
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
Op maandag 1 en 2 juni hebben wij 
pinkstervakantie. De zomervakantie 
start dit schooljaar op vrijdag 17 juli. 
De eerste schooldag is op maandag 
31 augustus. 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
vrijdag 26 juni uit.

http://www.bogermanschool.nl/
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Kalender juni en juli 2020 
 

JUNI 2020 

Ma 01-06-20 Pinkstervakantie 

Di 02-06-20 Pinkstervakantie 

Wo 03-06-20   

Do 04-06-20   

Vr 05-06-20   

Za 06-06-20   

Zo 07-06-20   

Ma 08-06-20   

Di 09-06-20   

Wo 10-06-20   

Do 11-06-20   

Vr 12-06-20   

Za 13-06-20   

Zo 14-06-20   

Ma 15-06-20   

Di 16-06-20   

Wo 17-06-20   

Do 18-06-20   

Vr 19-06-20   

Za 20-06-20   

Zo 21-06-20   

Ma 22-06-20 schoonmaak onderbouw 

Di 23-06-20 schoonmaak onderbouw 

Wo 24-06-20 schoonmaak onderbouw 

Do 25-06-20   

Vr 26-06-20   

Za 27-06-20   

Zo 28-06-20   

Ma 29-06-20 Voortgangsgesprekken 

Di 30-06-20 Voortgangsgesprekken 
 

JULI 2020 

Wo 01-07-20 Voortgangsgesprekken 

Do 02-07-20 Voortgangsgesprekken 

Vr 03-07-20 Voortgangsgesprekken 

Za 04-07-20   

Zo 05-07-20   

Ma 06-07-20   

Di 07-07-20   

Wo 08-07-20   

Do 09-07-20   

Vr 10-07-20   

Za 11-07-20   

Zo 12-07-20   

Ma 13-07-20   

Di 14-07-20   

Wo 15-07-20   

Do 16-07-20   

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 
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Inschrijven bij Jibbie voor onze kinderen van de groepen 3 t/m 8 

 

Vanaf donderdag 28 mei kunnen de ouders die ons hun mailadres hebben gegeven hun kin-

deren inschrijven voor de activiteiten van de Dagprogrammering. Meedoen is niet verplicht, 

maar het is wel erg leuk! 

Op onze website (www.bogermanschool.nl) staat een link naar het programma “Jibbie” .  

 
 

U komt nu op de volgende pagina van Jibbie: 

 
 

Als u al eerder hebt ingeschreven kunt u meteen inloggen 

Als u voor het eerst wilt inschrijven klikt u op “inschrijven” 

De eerste keer heeft u nog geen wachtwoord. Klik daarom op “je wachtwoord” en vervolgens 

“wachtwoord vergeten”.  

Vul nu het mailadres in dat u aan ons gegeven hebt en klik op “stuur wachtwoord link”  

U krijgt nu via uw mailadres een wachtwoord opgestuurd. Met dit wachtwoord kunt u voortaan 

inloggen. 

 

Sommige ouders hebben twee mailadressen gegeven en daar is er maar een van aan uw 

kind(eren) gekoppeld. U moet dus uitproberen aan welk mailadres uw kind gekoppeld is. 

 

Met het wachtwoord dat u gekregen heeft kunt u nu inloggen in Jibbie.  

Omdat het een moeilijk wachtwoord is kunt u in rechts boven in Jibbie uw wachtwoord wijzigen 

in “mijn profiel” 

 

Nu kunt u samen met uw kind op zoek gaan naar activieiten voor uw kind.  

 

 

http://www.bogermanschool.nl/
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Beste ouders en leerlingen,    
 
Vanaf woensdag 10 juni worden er in school activiteiten georganiseerd voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.  

Leerlingen kunnen zich van 29 mei t/m 7 juni inschrijven op Bogermanschool.jibbie.nl.  
Kijk voor een beschrijving van de activiteiten ook op Bogermanschool.jibbie.nl   
Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende activiteiten:   

 

  

 


