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Jaargang 16, nummer 8,  16-7-2020 
 
WEBSITE 
Neem eens een kijkje op onze 
website: www.bogermanschool.nl 
en download onze app. (zoek-
term: basisschool app.)  
 
START NIEUWE SCHOOLJAAR 
Op maandag 31 augustus gaan we 
weer naar school. We weten nog 
niet wat dan de richtlijnen zijn 
m.b.t. tot Corona maar wij willen 
de eerste week als volgt invullen: 
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 
verzamelen om 8.20! uur bij het 
juiste paaltje. De groepen gaan 
dan om de beurt met de leer-
kracht naar binnen en de lessen 
kunnen dan om 8.30 uur begin-
nen. 
Op tijd komen, blijft heel belang-
rijk. Laatkomers wachten buiten 
bij het paaltje en worden apart 
opgehaald. Komt u na half 9, dan 
zullen wij contact met u opnemen. 
Ouders mogen nog niet mee naar 
binnen. We begrijpen dat dat voor 
de ouders en kinderen van groep 
1,2 en 3 extra vervelend is. De 
leerkracht van groep 1,2 en 3 zal 
dan ook ongeveer 5 ouders per 
dag mee naar binnen nemen. Zij 
roept u naam op. Ouders van kin-
deren die nieuw op school zijn, 
krijgen voorrang. U kunt dan even 
meekijken in de klas en wordt 
door de leerkracht weer gewaar-
schuwd om naar huis te gaan. 
Probeer afstand te houden als 
volwassene. 
 
Ingangen : 

Groep 1 en 2: Kleuteringang 
Groep 3,5,6,7,8 : Hoofdingang 
Groep 4 en 4/5 : bij de Gymzaal 
 
Er wordt lesgegeven tot 15.00 uur. 
De kinderen komen na 15.00 uur 
weer in groepen naar buiten.  

 
ROTTERDAMS GOUD 
Onze school start vanaf januari 
met een nieuwe manier van les-
geven. Dit nieuwe onderwijs heet 
Goud Onderwijs. In Rotterdam 
noemen we dit Rotterdams Goud.  
In deze brief leggen we uit wat dat 
is, waarom De Bogermanschool 
hiervoor kiest en wat het betekent 
voor u en uw kind.   
 
Rotterdams Goud, wat houdt dat 
in? Uw kind is belangrijk voor ons. 
Rotterdams Goud heeft als doel 
om alle kinderen gelijke kansen te 
geven op een goede toekomst. 
Daarom kiezen we hiervoor. Voor 
de allerbeste kansen is het nodig 
dat de kinderen het allerbeste 
onderwijs krijgen. De leerkrachten 
volgen daarom eerst een intensie-
ve opleiding: Teach Like a Cham-
pion (‘lesgeven als een kampi-
oen’). Dit is een zeer succesvolle 
methode, waar in Amerika mooie 
resultaten mee zijn behaald.   

Wat verandert er precies?  
• Vanaf augustus 2020 krij-
gen de leerkrachten een scholing. 
Zij zijn dan wel gewoon op de 
school en geven les zoals altijd. Bij 
Goud Onderwijs gaat veel tijd naar 
de vakken die het meest belang-
rijk zijn om succesvol te kunnen 
zijn. Dat zijn taal, literatuur, reke-
nen en burgerschap. Natuurlijk 
blijven de andere lessen ook be-
staan.    
 • Vanaf januari 2021 krijgen 
de kinderen van groep 6 voor het 
eerst het nieuwe onderwijs. Dit 
begint met het maken van duide-
lijke afspraken over hoe iedereen 
met elkaar omgaat. Uw kind leert 
zich eerst goed te houden aan 
deze afspraken. De eerste 30 da-
gen oefenen ze hier intensief mee. 
De leerkracht gebruikt de nieuwe 
technieken, die uw kind helpen 
om zo goed mogelijk mee te kun-
nen doen met de lessen. De erva-
ring is dat kinderen veel plezier 
hebben bij deze vorm van lesge-
ven.   
Wat gaat u hiervan merken? De 
eerste drie maanden zijn de leer-
krachten in opleiding. Hier merkt 
u niets van. Vanaf januari krijgt uw 
kind les op de nieuwe manier. Het 
kan zijn dat uw kind hier thuis 
over vertelt. Als u vragen heeft, 
kunt u deze altijd stellen op uw 
school. U krijgt uiteraard ook tus-
sendoor informatie over de voort-
gang van Rotterdams Goud. We 
hopen u op de informatieavond 
weer te mogen ontmoeten en u 
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hier dan meer over te kunnen 
vertellen. 
 
DAGPROGRAMMERING  
Volgend schooljaar starten wij in 
september 2020 met de Sport en 
Cultuur Club Hillesluis. Deze club 
vult voor ons de Dagprogramme-
ring na schooltijd in. Kinderen van 
groepen 3 t/m 8 hebben de keuze 
uit verschillende activiteiten zoals 
sport, cultuur, algemene vorming 
en educatie. Deze activiteiten 
vinden allemaal na schooltijd 
plaats, zowel op school, in de 
gymzaal en het Huis van de Wijk 
(het Riederkwartier). Voorbeelden 
van de activiteiten zijn: dans, 
sport en spel, theater, muziek, 
koken en een educatief program-
ma o.a. gegeven door het muse-
um Boijmans van Beuningen. Het 
programma is leuk, divers, kwali-
tatief goed en zal naast de activi-
teiten ook theaterproducties, 
wijkcompetities en wijk (dans) 
battles gaan organiseren. U wor-
den hierover bij de start van vol-
gend schooljaar nog uitvoering 
geïnformeerd. 
 
 
 
 

ZOMERCAMPUS 010 
Veel kinderen van onze school 
hebben zich al aangemeld voor 
Campus010. Als het goed is heeft 
u via de mail al een reactie gekre-
gen van het team van Campus010. 
Wij hopen dat de kinderen gaan 
genieten van de activiteiten. De 
activiteiten vinden niet op school 
plaats maar in de wijk. De school 
heeft ook niet de informatie over 
de activiteiten en de tijden. Alle 
informatie vindt u op : 
www.zomercampus010.nl .  
 

 
 
VAKANTIEBIEP 
De VakantieBieb komt er weer 
aan! Met dit jaar 36 e-books en 10 
luisterboeken voor kinderen en 
jongeren van 6 tot en met 18 jaar. 
Ook tijdens de vakantie is lezen 
leuk! Helaas schiet dat laatste er 
nog weleens bij in. We weten uit 
onderzoek dat kinderen die tij-
dens de zomervakantie niet of 
bijna niet lezen terugvallen in hun 

leesontwikkeling. De VakantieBieb 
stimuleert kinderen en jongeren 
om ook tijdens de zomervakantie 
te blijven lezen. De VakantieBieb 
is voor kinderen en jongeren geo-
pend van 1 juli t/m 31 augustus. 
De app is gratis te downloaden in 
de App Store en Google Play Store 
Meer informatie op: 
www.vakantiebiep.nl 
 
VAKANTIE en QUARANTAINE 
Wanneer u besluit op vakantie te 
gaan naar een land met code 
Oranje i.v.m. Corona, is het zo dat 
u bij terugkomst 2 weken in qua-
rantaine moet. Houdt u hiermee 
rekening zodat uw kind op tijd kan 
starten op school. 
 
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
De zomervakantie start op vrijdag 
17 juli. Op maandag 31 augustus 
worden alle kinderen weer op 
school verwacht. We hopen na de 
zomervakantie we weer de nor-
male lestijden te hanteren, maar 
daar is nog overleg over is. 
 
VOLGENDE MAANDBRIEF 
De volgende maandbrief komt op 
donderdag 25 september uit.

 
FIJNE ZOMERVAKANTIE ALLEMAAL ! 

 

http://www.zomercampus010.nl/
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Kalender augustus en september 2020 
 
                    Augustus- September 2020 

Ma 31-08-20 Eerste schooldag 

Di 01-09-20 Fittest groep 3 

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 

Start nationale sportweek 

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, 

tennistoernooi 
 

                  Oktober 2020 

Do 1-10-20   

Vr 2-10-20 Fittest groep 4 t/m 8 

Za 3-10-20   

Zo 4-10-20   

Ma 5-10-20   

Di 6-10-20   

Wo 7-10-20 Groep 6 vrij 

Do 8-10-20   

Vr 9-10-20 Einde Kinderboekenweek 

Za 10-10-20   

Zo 11-10-20   

Ma 12-10-20   

Di 13-10-20   

Wo 14-10-20   

Do 15-10-20   

Vr 16-10-20 Herfstvakantie (studiedag) 

Za 17-10-20 Herfstvakantie 

Zo 18-10-20 Herfstvakantie 

Ma 19-10-20 Herfstvakantie 

Di 20-10-20 Herfstvakantie 

Wo 21-10-20 Herfstvakantie 

Do 22-10-20 Herfstvakantie 

Vr 23-10-20 Herfstvakantie 

Za 24-10-20 Herfstvakantie 

Zo 25-10-20 Herfstvakantie 

Ma 26-10-20   

Di 27-10-20   

Wo 28-10-20   

Do 29-10-20   

Vr 30-10-20   

Za 31-10-20   
 

 


