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Afscheid juf Wendy 
Afscheid van ‘mijn Boger-
manschool’. Aan het einde van dit 
schooljaar zal ik afscheid nemen 
als juf en medewerker ouderbe-
trokkenheid van de Boger-
manschool. Dan heb ik 44 jaar met 
hart en ziel gewerkt op onze 
school! Ik vind het moeilijk om 
mijn werk los te laten, maar de 
komst van onze mooie kleinzoon, 
waar ik elke week op mag passen 
en mijn leeftijd ( ik ben bijna 65 
jaar) gaf de doorslag om met ver-
vroegd pensioen te gaan. Mijn 
taken op school zijn heel verschil-
lend geweest; ik ben begonnen als 
juf van groep 3. Toen noemden 
we dat nog de eerste klas en in 
het begin was ik de enige juf, want 
in de andere groepen stonden 
meesters voor de klas. In de loop 
der jaren was het heel leuk om 
met ouders te praten, die zelf ook 
les van mij hebben gekregen. Ik 
ben gehecht geraakt aan de kin-
deren en ouders van onze kleur-
rijke school en daarom zo lang 
verbonden gebleven aan ‘mijn 
school’. Geen werkdag verloopt 
hetzelfde; ik word blij van kin-
deren en wil hen nog steeds veel 
leren. Leren doe je met je hoofd, 
hart en handen. Ook het contact 
met de ouders is van groot be-
lang. Samen kunnen wij de kin-
deren meer leren! Ik ga altijd op 
zoek naar verbinding en daarbij 
staan de kinderen op de eerste 
plaats.  
Op 4 juli zou ik het fijn vinden om 
’s middags onder schooltijd per-
soonlijk afscheid te nemen van de 

ouders op school. Ik heb veel ge-
leerd en meegemaakt op de Bo-
german en met veel plezier mijn 
werk gedaan. Ik ga jullie missen. 
Wie weet tot ziens! En als er iets 
te vieren is, kom ik zeker langs op 
de Bogerman: een Rotterdams- 
GOUD- school!  
Lieve groet, juf Wendy. 
 
Zwerfboeken 

Beste ouders, 
We hebben veel leuke boeken 
voor de kinderen van alle leeftij-
den op school. We noemen de 
boeken zwerfboeken. U kunt 
maandagmiddag en/of dinsdag-
middag langskomen om een leuk 
boek uit te kiezen voor uw kind. 
Groetjes, Naima Ikane 
 
Schoolreis vrijdag 17 juni 
Het is weer zover !!  
Op vrijdag 17 juni gaan wij met 
zijn allen op schoolreis.  
De groepen 1 en 2 gaan naar Blij-
dorp, 3 en 4 naar Drievliet, 5 en 6 
naar Duinrell en 7 en 8 naar de 
Efteling.  De tijden van terugkomst 
op school krijgt u nog te horen. 
Per reis gaat er voldoende bege-
leiding met de bus mee, waarvan 
minimaal één begeleider met de 
eigen auto, zodat er in een nood-
geval vervoer is.   
Al onze kinderen dragen een Bo-
german t-shirt, zodat zij herken-
baar zijn. Als uw kind last heeft 
van wagenziekte, geef dit door 
aan de leerkracht. Bij de oudere 
kinderen is het belangrijk dat zij er 
zelf mee om kunnen gaan.  Er zijn 

pilletjes te koop om wagenziekte 
te verminderen, bijvoorbeeld  
Primatour. Die moeten zij 's och-
tends voordat zij naar school gaan 
innemen. Daarnaast zijn er pols-
bandjes te koop, bij drogisten en 
ook bij Hema, met drukpunten 
aan de binnenkant van de polsen, 
die misselijkheid verminderen. 
Deze bandjes kunnen de kinderen 
de gehele dag dragen. Zorg dat uw 
kind minimaal 2 plastic zakken bij 
zich heeft (voor de heen- en te-
rugreis!), mocht hij of zij echt mis-
selijk worden in de bus.  
Voor vragen of opmerkingen kunt 
u altijd terecht bij de leerkracht. 
 
Oudergesprekken 20 en 21 juni 
Op maandag 20 en dinsdag 21 juni 
vinden de laatste oudergesprek-
ken van dit jaar plaats. U kunt zich 
hiervoor opgeven via de app vanaf  
maandag 13 juni. 
 
Eindfeest dinsdag 5 juli 
Wij gaan het schooljaar weer fees-
telijk afsluiten met een eindfeest. 
Aan het einde van de dag zwaaien 
wij groep 8 uit. 
 
Vrije dagen/ Studiedagen 

• Maandag 6 juni 2e Pink-
sterdag 

• Groep 8 is vrij op woens-
dag 6 en donderdag 7 juli. 

• Zomervakantie 8 juli t/m 
19 augustus. 

 
Volgende maandbrief 
De volgende maandbrief ver-
schijnt op vrijdag 24 juni. 
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Kalender juni en juli 2022  
 
Juni    Juli   

Wo 01-06-2022   Vr 01-07-2022  

Do 02-06-2022 Groep 4: kinderboerderij  Za 02-07-2022  
Vr 03-06-2022 Groep 8: fietsexamen  Zo 03-07-2022  

Za 04-06-2022   Ma 04-07-2022  

Zo 05-06-2022 1e Pinksterdag  Di 05-07-2022  

Ma 06-06-2022 2e Pinksterdag  Wo 06-07-2022  

Di 07-06-2022   Do 07-07-2022 Laatste schooldag 

Wo 08-06-2022   Vr 08-07-2022 Zomervakantie t/m 19 augustus 

Do 09-06-2022   Za 09-07-2022  
Vr 10-06-2022   Zo 10-07-2022  

Za 11-06-2022   Ma 11-07-2022  

Zo 12-06-2022   Di 12-07-2022  

Ma 13-06-2022 Groep 3: samen lezen  Wo 13-07-2022  
Di 14-06-2022   Do 14-07-2022  

Wo 15-06-2022   Vr 15-07-2022  

Do 16-06-2022   Za 16-07-2022  
Vr 17-06-2022 Schoolreis  Zo 17-07-2022  

Za 18-06-2022   Ma 18-07-2022  

Zo 19-06-2022   Di 19-07-2022  

Ma 20-06-2022 Oudergesprekken  Wo 20-07-2022  
Di 21-06-2022 Oudergesprekken  Do 21-07-2022  

Wo 22-06-2022   Vr 22-07-2022  

Do 23-06-2022 MR vergadering  Za 23-07-2022  
Vr 24-06-2022   Zo 24-07-2022  

Za 25-06-2022   Ma 25-07-2022  

Zo 26-06-2022   Di 26-07-2022  

Ma 27-06-2022   Wo 27-07-2022  
Di 28-06-2022   Do 28-07-2022  

Wo 29-06-2022   Vr 29-07-2022  

Do 30-06-2022 Groep 3a: kinderboerderij  Do 30-07-2022  
  Concert IKEI groep 5 en 6 

Musical groep 8 
 Vr 31-07-2022  

    

 
 

 


