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Jaargang 16, nummer 3,  1 november  2019 
 
WEBSITE 
Zoals u misschien al gezien heeft is 
onze website vernieuwd. We zijn nu 
nog bezig met het vullen van de web-
site. We hebben er  voor gekozen om 
geen informatie over de groepen op 
de website te plaatsen omdat de 
nieuwe privacy wetgeving dat moei-
lijker maakt. Informatie over de groep 
van uw kind vindt u wel in onze app. 
 
VERNIEUWING SCHOOLAPP 
Door aanpassingen in het beleid van 
Apple en Google zijn wij helaas ge-
noodzaakt om onze schoolapp. aan te 
passen. In de folder die u bij deze 
maandbrief krijgt, leest u hoe u de 
nieuwe app. kunt downloaden en 
instellen. De oude app. kunt u verwij-
deren, want die zal na december niet 
meer werken. 
 
STAKING 6 NOVEMBER 
Op woensdag 6 november is er een 
landelijke onderwijsstaking voor een 
eerlijker salaris, een lagere werkdruk 
en kleinere klassen. Ook de leerkrach-
ten van de Bogermanschool staken 
die dag. De kinderen zijn 6 november 
dus vrij omdat wij geen les geven. 
 
KOM IN DE KLAS (GROEP 1 T/M 8) 
U bent van harte welkom om in de 
week van 4 november t/m 8 novem-
ber en in de week van 11 t/m 15 
november een les bij te wonen in de 
klas van uw kind(eren). De leerkrach-
ten hangen een lijst bij de deur  van 
de klas, waarop de  tijden en lessen 
staan. Daar staat ook op hoeveel 

ouders tegelijk kunnen komen. Wij 
willen zoveel mogelijk ouders de kans 
geven om dit mee te maken. Daarom 
mag u maar bij 1 les uw naam schrij-
ven. Het is erg leuk om te zien hoe de 
lessen gegeven worden en hoe goed 
de kinderen hun best doen. 
 
INFORMATIEAVOND GROEP 8 
De Informatieavond voor de ouders 
van de kinderen uit groep 8 is op 5 
november van 18.30 tot 19.30 uur. 
De ouders krijgen informatie over de 
planning in groep 8 en over hoe het 
vervolgonderwijs in elkaar steekt. De 
deur gaat om 19.15 uur open. 
 
RAPPORTAVOND KEUZE MAKEN 
Op 26 en 28 november zijn de rap-
portmiddagen / avonden. Vanaf 
maandag 28 oktober kunt u zelf een 
keuze maken voor een tijdstip via 
onze app. Ga daarvoor in de app. 
naar het icoontje “Oudergesprek”. 
Om in te loggen vult u de voornaam 
van uw kind in. Het wachtwoord is uw 
postcode. 
 
MUZIEK WEEKEND HILLESLUIS 
Op 9 en 10 november is er in het Huis 
van de Wijk Hillesluis (Hillevliet 90) 
een muzikaal weekend vol spel, dans 
en een lopend programma. Kinderen 
tussen de 4 en 17 jaar kunnen ken-
nismaken met instrumenten. Voor de 
kleinere onder ons wordt een zaal 
compleet ingedekt met springkussens 
en spelletjes. De toegang is gratis 
 

 
 
EEN SCHOON SCHOOLPLEIN 
De groepen 3 t/m 8 zijn allemaal een 
maand verantwoordelijk  voor een 
schoon schoolplein. We maken dus 
ook samen het plein schoon. We 
doen dit alleen in de kleine pauze en 
de kinderen  gebruiken daar grijpers, 
bezems en tuinhandschoenen voor. 
In de klassen zorgen  de leerkrachten 
dat alle kinderen aan de beurt ko-
men. Opruimen doen we samen!! 
 
STUDIEDAG 
Op maandag 18 november hebben 
wij een studiedag en zijn alle kin-
deren van de groepen 1 t/m 8  vrij 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
vrijdag  29 november uit
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Kalender november en december 2019 

  

November 2019 

Vr 1-11-19   

Za 2-11-19   

Zo 3-11-19   

Ma 4-11-19 Start Kom in de klasweken 

Di 5-11-19 Informatieavond groep 8        

O.C. vergadering 

Wo 6-11-19 Landelijke onderwijsstaking 

Do 7-11-19   

Vr 8-11-19   

Za 9-11-19   

Zo 10-11-19   

Ma 11-11-19   

Di 12-11-19   

Wo 13-11-19   

Do 14-11-19   

Vr 15-11-19   

Za 16-11-19   

Zo 17-11-19   

Ma 18-11-19 Studiedag. De groepen 1 t/8  zijn 

vrij 

Di 19-11-19 Overstap groep 3 (leesles in de 

klas om 8.30 uur) 

Wo 20-11-19   

Do 21-11-19 Koffieochtend met SMW 

Vr 22-11-19 Rapport mee naar huis 

Za 23-11-19   

Zo 24-11-19   

Ma 25-11-19   

Di 26-11-19 Rapportmiddag/avond 

Wo 27-11-19 Voorleeswedstrijd 

Do 28-11-19 Rapportmiddag/avond 

Vr 29-11-19   

Za 30-11-19   

 

    December 2019 

Zo 01-12-19   

Ma 02-12-19   

Di 03-12-19 Alle kinderen zijn om 14.00 uur 

uit i.v.m een studiemiddag 

Wo 04-12-19   

Do 05-12-19 Sinterklaasfeest, middag vrij. 

Vr 06-12-19   

Za 07-12-19   

Zo 08-12-19   

Ma 09-12-19   

Di 10-12-19 Nieuwe wisselcollectie (biblio-

theekboeken) 

Wo 11-12-19   

Do 12-12-19   

Vr 13-12-19   

Za 14-12-19   

Zo 15-12-19   

Ma 16-12-19   

Di 17-12-19   

Wo 18-12-19   

Do 19-12-19 Kerstviering 

Vr 20-12-19 Start kerstvakantie om 12.00 

uur 

Za 21-12-19 Kerstvakantie 

Zo 22-12-19 Kerstvakantie 

Ma 23-12-19 Kerstvakantie 

Di 24-12-19 Kerstvakantie 

Wo 25-12-19 Kerstvakantie 

Do 26-12-19 Kerstvakantie 

Vr 27-12-19 Kerstvakantie 

Za 28-12-19 Kerstvakantie 

Zo 29-12-19 Kerstvakantie 

Ma 30-12-19 Kerstvakantie 

Di 31-12-19 Kerstvakantie 
 

 

 

 

        


