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Jaargang 17, nummer 6,  18-02-2021 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze 
website: www.bogermanschool.nl 
en download onze app. (zoek-
term: basisschool app.)  
 
BOGERMANAPP 
Vrijwel alle ouders krijgen nu de 
informatie via de Bogerman 
schoolapp. We zijn er trots op dat 
vrijwel alle ouders de app geïn-
stalleerd hebben en een persoon-
lijke inlog hebben aangemaakt. 
Ook hebben al veel leerlingen uit 
de hogere groepen de app op hun 
telefoon staan. 
 

 
 
ROTTERDAMS GOUD 
Zoals u in eerdere maandbrieven 
al heeft kunnen lezen zijn wij op 
school bezig om te werken aan 
een nieuw onderwijsconcept: 
Rotterdams Goud. U kunt nu al de 
veranderingen zien die we door-
gevoerd hebben. De kinderen 
verzamelen in de rij en worden 
door hun leerkracht en de directie 
begroet. Het blijft belangrijk dat 
de leerlingen op tijd op school 
zijn. Als je te laat bent moet je 
wachten tot je naar binnen wordt 
gebracht. De kinderen gaan daar-
na samen in alle rust naar binnen. 
Op de gangen staan leerkrachten 

om te kijken of de rust ook in de 
gangen blijft. Bij de deur krijgt 
elke kind een persoonlijke begroe-
ting van de leerkracht en start 
daarna aan de begintaak. Deze 
rust willen we ook weer bieden als 
we de school in de middag verla-
ten. We werken aan een geza-
menlijke start met de kinderen op 
de eerste dag van de week. Hier-
over hoort u later meer. 
 
PAPIEREN VERSIE OF DIGITAAL? 
Deze maandbrief zal weer digitaal 
geleverd worden. Dat wil zeggen 
dat we de maandbrief op de 
schoolapp en op de website zet-
ten en dat we er geen papieren 
versie er van maken. We overwe-
gen om de maandbrief voortaan 
alleen nog maar digitaal aan te 
leveren omdat een maandbrief 
altijd veel papier kost. Voor de 
meivakantie zullen wij hierover u 
om uw mening vragen. 
 
LESGEVEN IN CORONATIJD 
De school is al weer twee weken 
voorzichtig open gegaan al zorgde 
het weer er voor dat we toch nog 
extra dagen thuisonderwijs moes-
ten verzorgen. We hopen dat na 
de voorjaarsvakantie de scholen 
weer helemaal open kunnen gaan. 
Natuurlijk zal dit dan alleen kun-
nen als we dezelfde veiligheids-
maatregelen nemen als voor de 
tweede lockdown. Houd u de app 
en de website in de vakantie goed 
in de gaten. De ontwikkelingen 
gaan soms snel en we proberen u 

zo goed mogelijk op de hoogte te 
houden. 
 

 
 
KINDEREN MET KLACHTEN 
Helaas moeten we na de voor-
jaarsvakantie ook weer streng zijn. 
Wanneer kunnen kinderen niet 
naar school: 
- Als zij verkoudheidsklachten 
hebben. 
- Als kinderen benauwd zijn 
- Als kinderen Corona hebben. 
- Als zij koorts hebben. 
- Als een gezinslid ernstige ver-
koudheidsklachten of Corona 
heeft. 
- Zij kunnen het schoolgaan her-
vatten als zij 24 uur klachtenvrij 
zijn. 
 
DAGPROGRAMMERING 
We hopen dat we na de vakantie 
de Dagprogrammering weer kun-
nen opstarten. We gaan met een 
nieuw blok beginnen waar de 
kinderen zich voor moeten opge-
ven. Hoe dat moet wordt aan het 
einde van deze maandbrief be-
schreven. Het programmaboekje 
hebben de kinderen al meegekre-
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gen en we sturen het u ook digital 
op wij u via de schoolapp. 
 
TOETSEN 
In een normaal schooljaar nemen 
we de Cito M-toetsen (groep 3 

t/m 8)  en de BOSOS toets al in 
januari af. Dit jaar gaan we de 
toetsen na de voorjaarsvakantie 
afnemen. 
 

VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
vrijdag 26 maart uit.

 

 
Kalender maart en april 2021 
 

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   

Di 30-03-21 Nieuwe boeken wisselcollec-

tie 

Wo 31-03-21   
 

APRIL 2021 

Do 01-04-21 Rapport mee naar huis 

Vr 02-04-21 Paasvakantie 

Za 03-04-21 Paasvakantie 

Zo 04-04-21 Paasvakantie 

Ma 05-04-21 Paasvakantie 

Di 06-04-21 Rapportgesprekken 

Wo 07-04-21   

Do 08-04-21 Rapportgesprekken 

Vr 09-04-21   

Za 10-04-21   

Zo 11-04-21   

Ma 12-04-21 Start Ramadan 

Di 13-04-21   

Wo 14-04-21   

Do 15-04-21   

Vr 16-04-21   

Za 17-04-21   

Zo 18-04-21   

Ma 19-04-21 IEP eindtoets groep 8 

Di 20-04-21 IEP eindtoets groep 8 

Wo 21-04-21   

Do 22-04-21   

Vr 23-04-21   

Za 24-04-21   

Zo 25-04-21   

Ma 26-04-21 Vrij ivm Groot Overleg 

Di 27-04-21 Koningsdag 

Wo 28-04-21 Koningsspelen 

Do 29-04-21   

Vr 30-04-21   
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Rotterdam, 18 februari 2021 

 

Betreft: Start blok 2 Dagprogrammering – Sport en Cultuur Club Hillesluis 

Geachte ouders/verzorgers van groepen 3-8, 

Nu de scholen weer open zijn, start de Sport en Cultuur Club Hillesluis binnenkort met een nieuw blok vol met 

leuke LTU-lessen! (LTU= Leer Tijd Uitbreiding ) 

De opzet blijft hetzelfde als in blok 1. Wel zijn er weer een paar leuke nieuwe lessen bijgekomen. In het bijge-

voegde programmaboekje staat uitgelegd waar de kinderen allemaal aan mee kunnen doen. Vanaf vandaag kunt 

u uw kind(eren) inschrijven voor de lessen. Doet u dit snel, want vol is vol! 

Hoe schrijft u uw kind(eren) in? Dat doet u als volgt: 

• Gaat u naar de website www.magievanfeijenoord.nl/scc. Hier vindt u allemaal interessante en nuttige in-

formatie over de Sport en Cultuur Clubs in de wijken.  

• Klikt u vervolgens op het kopje INSCHRIJVEN rechtsonder op de pagina.  Nu komt u op de digitale in-

schrijfpagina. 

• Kiest u de basisschool en de groep van uw kind en beantwoordt u daarna de vragen. Klik iedere keer na 

beantwoording op VOLGENDE om door te gaan met de inschrijving.  

• Bij iedere activiteit vult u een 'eerste keuze' en daarna een 'tweede keuze' in. In het scherm verschijnt een 

1 en een 2 bij de activiteiten. Hieraan kunt u zien of het klopt. 

• Als u alles heeft ingevuld kunt u op de laatste pagina de inschrijving nog eens controleren en, indien no-

dig, aanpassen. 

• Daarna drukt u op VERZEND INSCHRIJVING. U ontvangt een bevestigingsmail als uw inschrijving is ontvan-

gen. 

• Heeft u meerdere kinderen in de groepen 3 t/m 8? Vul dan voor ieder kind apart de inschrijving in. Dit kan 

door te kiezen voor START OPNIEUW 

De inschrijving start op woensdag 17 februari en u heeft tot en met donderdag 25 februari de tijd om uw 

kind(eren) aan te melden. De lessen starten in principe vanaf maandag 1 maart, mits de veiligheidsvoorschriften 

omtrent Corona dit toelaten. 

Zoals u gewend bent mag ieder kind weer kiezen tussen een les sport- of cultuur (van 2 uur). De tweede keuze is 

voor een les algemene vorming of onderwijsondersteuning. Voor alle lessen gelden maximum deelnemersaantal-

len, dus schrijf uw kind snel in. Heeft u hier hulp bij nodig? Maak dan een afspraak met Yassin, de coördinator van 

Sport en Cultuur Club Hillesluis via 06 42 51 89 83. Dan helpen we u verder met inschrijven. Let op: alle kinderen 

dienen zich opnieuw in te schrijven voor blok 2!! 

Wij wensen de kinderen heel veel plezier in het nieuwe blok! 

Met vriendelijke groet 

Het team van de Bogermanschool en de Sport en Cultuur Club Hillesluis 

 

http://www.magievanfeijenoord.nl/scc

