
 
 
 
 

 
 
  

 

3 september 2019 

nummer 1   Nieuwsbrief 

 Agenda 
 
 
Ma 2 sept 1e schooldag 

luizencontrôle 

Di  3 sept luizencontrôle 

Vr 13 sept Teamuitje, 
SCHOOL OM 13.30 
U UIT 

Do 19 sept Startgesprekken 

Di 24 sept Startgesprekken 

Woe 25 sept Studiedag, GEEN 
SCHOOL 

Za 5 okt Dag van de leraar 

Ma 14 okt Start 
kindgesprekken 

Do 17 okt Schoonmaak 
avond 

Za 19 okt Tuinonderhoud 

 19 tm 27 
okt 

HERFSTVAKANTIE 

 

 
 
 
Voor alle genoemde data 
in deze nieuwsbrief geldt: 
D.V. 

Joh. Bogermanschool 

Tuibrug 10 

3991LC 

Houten 

030-6372100 

infobogermanschool@educatis-

rpo.nl 

www.bogermanhouten.nl 

Weer begonnen 

 
Gistermorgen zijn we op school weer met goede moed begonnen. We zijn 
dankbaar dat iedereen weer gezond en wel terug mocht komen van vakantie.  
Tijdens de jaaropening hebben we gehoord dat de profeet Elia van de Heere God 
kracht ontving om verder te gaan, ‘anders zou de weg te zwaar voor hem zijn’. 
Van deze God mogen we het ook verwachten in het nieuwe schooljaar! 
 

Psalm-, tekst en hc-rooster 
Dit schooljaar gaan we aan de slag met de vernieuwde versie van Hoor het 
Woord, een methode voor onze bijbellessen. Nieuw zijn de werkboekjes Leer het 
Woord, die in de middenbouw worden ingezet. LhW is vergelijkbaar met het 
vroegere Namen en Feiten. De kinderen doen door het invullen en leren van de 
lessen heel wat bijbelkennis op. Door het gebruik van LhW vervallen de 
werkboekjes van HhW die de laatste jaren gebruikt werden in midden- en 
bovenbouw.  
Wat ook is veranderd: Het psalm-, tekst- en hc rooster is losgekoppeld van HhW. 
De kinderen van groep 1 t/m 3, gr 4 t/m 6 en gr 7-8 leren dezelfde psalm, tekst 
of hc-vraag. Hopelijk maakt dit het thuis oefenen wat gemakkelijker als u 
meerdere kinderen op school hebt. Niet alle psalmmelodieën komen meer aan 
bod. De melodieën van psalmen die niet in het rooster staan worden van tijd tot 
tijd geoefend in groep 7 en 8.  
Per periode tussen twee vakanties ontvangt u het rooster van de aan te leren 
psalmen, teksten en hc-vragen en antwoorden. 
Hierbij het rooster voor de periode tot aan de herfstvakantie. Op de genoemde 
maandag wordt de psalm, tekst of hc vraag + antwoord in groep 3 t/m 8 
overhoord. Elke dag wordt er in de klas geoefend. 
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 Dag  Gr 1-3 Gr 4-6  Gr 7-8 

  psalm bijbeltekst  

Ma 9 sept ‘k stel mijn 
vertrouwen 

2:7  Psalm 121:5 HC 1a  

Ma 16 sept 8:1 5:1 Psalm 90:17b HC 1b  

Ma 23 sept 21:5 103:1 Num 6:24-26 HC 2 

Ma 30 sept 26:8 18:9 Joh 3:36 HC 7/8 

Ma 7 okt 32:6 21:4 Joh 15: 12 HC 11 

Ma 14 okt 1 Sam16:7b  24:5 Matt 7:7 HC 15 

Herfst 
vakantie 

    

Ma 28 okt Herhalings 
week 

   

 

Krentenbaard 
In groep 7 werd Krentenbaard gemeld. Onschuldig, maar wel hinderlijk. Als u bij uw kind rode 
blaasjes ziet, zou het dus …….. Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk, dus een goede 
hygiëne is geboden. 

 
Teamuitje 
Op vrijdag 13 september ’19 gaan we met de collega’s aan teambuilding doen. Om hier ruim de 
tijd voor te hebben is de school op deze dag om 13.30 uur uit! 
 

Wecycle 
Vanaf medio september tot medio november doen we weer mee met de inzamelactie van 
Wecycle. Er staan dan beneden in de gang twee dozen waar kleine kapotte elektrische apparaten 
in gedaan kunnen worden. Bij meer dan 75 apparaten mogen wij als school een cadeautje 
uitzoeken. 
 

Trapleren 
Tegenwoordig leren we ook tijdens het traplopen.  
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De leerlingen van groep 8 van vorig schooljaar verrasten ons met dit mooie afscheidscadeau. 
Reken maar dat ‘de tafels’ er goed in komen te zitten op deze manier. 

 
Social schools 
Alle ouders zijn één en andermaal uitgenodigd een account aan te maken voor Social Schools, het 
oudercommunicatieplatform waar we als school gebruik van maken. Voor het inroosteren van de 
startgesprekken van 19 en 24 september is het noodzakelijk dat ‘iedereen is aangesloten’. 
Via Social Schools kunt u dan, nadat u hierover bericht heeft ontvangen, zelf een tijd blokken voor 
de startgesprekken. Ouders die hier geen gebruik van maken worden ingedeeld op de nog 
resterende tijden. 
Over de vorm en inhoud van de startgesprekken ontvangt u nog nadere informatie. 
Aan het einde van de week ontvangt u een link om online het ouderhulpformulier in te vullen. Op 
dit formulier kunt u aangeven bij welke schoolactiviteit u kunt/wilt helpen. 
Tenslotte: de schoolgids 2019-2020 staat binnenkort online. In verband met 
duurzaamheidsoverwegingen zal de schoolgids niet in een papieren versie worden verstrekt. Dit 
geldt ook voor de adreslijst(en) van de groep(en) van uw kind(eren). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bas Dubbeldam 
 
 
 
(ingekomen) 
Houd jij van zingen? Doe dan dit jaar mee met ons kinderkoor!! Vanaf donderdag 19 
september starten de repetities van ons kinderkoor van de Eskolkerk weer. Wij willen 
alle kinderen van de Bogermanschool vanaf groep 3 van harte uitnodigen om met ons 
mee te zingen in een projectkoor, dat loopt van september tot en met de laatste 
donderdag voor kerstvakantie. Daarna evalueren we in welke vorm we verder gaan. We 
willen dit jaar meedoen aan de Volkskerstzang op 14 december en willen in het najaar 
nog een keer een uitvoering geven voor ouderen. De repetities vinden iedere donderdag 
plaats in de Bogermanschool  van 14:45-15:30. Altijd al eens uit willen proberen of 
zingen in een koor iets voor jou is? Kom dan eens kijken en zing met ons mee! Meer 

weten? Mail naar kinderkoor.houten@gmail.com of bel Janine van Dijk, 0653841137. 
We hopen veel kinderen te verwelkomen!  
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