
 
 
 
 

 
 
  

 

11 oktober 2019 

nummer 2   Nieuwsbrief 

  
Agenda 

 
 
ma  14-10-19 start 

kindgesprekken 

do  17-10-19 bidden voor school, 
schoonmaak 
avond 

za  19-10-19 tuinonderhoud 

 21-10-19 t/m 25-10-19 
herfstvakantie 
ma 28-10-19 luizencontrole 

klusavond 

di 29-10-19 luizencontrole 
start schaak- en 
blokfluitlessen 

di 05-11-19 bezinningsavond 

wo 06-11-19 dankdag  
(geen school) 

vr 08-11-19 opa- en 
omamorgen 

wo 13-11-19 schoolschaak 
toernooi 

do 14-11-19 bidden voor school 

wo 20-11-19 schoolschaak 
toernooi 

di 26-11-19 kijk/spreekavond 

do 05-12-19 pakjesfeest 

ma 09-12-19 schoonmaak 
avond 

do 12-12-19 bidden voor school 

do 19-12-19 kerstontbijt; 19.00 
u kerstfeest gr 45b 
t/m 8 met ouders  

vr 20-12-19 speelgoeddag  
gr 1-2; schoolkrant 
1; school om 12.30 
u uit 

 20-12-19 nm t/m 03-01-20 
kerstvakantie 

 

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

Joh. Bogermanschool 
Tuibrug 10 

3991LC 
Houten 

030-6372100 
Info.bogermanschool@educatis-

rpo.nl 
www.bogermanhouten.nl 

 

Ons onderwijs 
Mogelijk heeft u de grote poster al zien hangen bij de ingang van de 
personeelskamer: ‘Ons onderwijs’.  

 
Op deze poster wordt de ontwikkeling van het onderwijs op onze school zichtbaar 
gemaakt op drie gebieden (drie pijlers) met daarbij genoemd drie belangrijke 
kernwaarden/-kernbegrippen. Wij hopen dat u deze waarden/begrippen steeds 
meer in ons onderwijs gaat herkennen. 
Momenteel zijn we in het kader van Thematisch werken druk met lessen en 
activiteiten onder de titel ‘Op reis’, gerelateerd aan het thema van de christelijke 
boekenmaand.  
 

Zendingsgeld 
Deze maand is het zendingsgeld bestemd voor 'Kinderen in Kenia', mede in het 
kader van het thema van de christelijke boekenmaand  en het schoolthema 'Op 
reis'. Voor arme gezinnen in Kenia zijn geiten een belangrijke inkomstenbron. 
Voor € 25 kan er aan een kind (gezin) een geit worden geschonken. Hoeveel geiten 
kunnen we met elkaar sparen? Bijkomend voordeel: voor 10% van het gespaarde 
bedrag mag de school boeken uitzoeken voor de schoolbieb.  
 

Bezinningsavond 
Op dinsdag 5 november ’19 wordt op school een bezinningsavond gehouden. 
Dr. A. J. Kunz, predikant en docent godsdienst bij Driestar Educatief , spreekt over 
‘Opvoeden is verlangen wekken’. Opvoeden vindt ook op school plaats, maar 
grotendeels thuis! Een belangrijke reden om als ouders op deze avond aanwezig 
te zijn. Er is voldoende tijd om ook met elkaar in gesprek te gaan. Hierbij bent u 
dus van harte uitgenodigd! We beginnen om 20.00 u, om 19.45 u is er koffie en 
thee. 
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Schoolgids en jaarrooster 2019-2020 
Sinds enkele weken staat de Schoolgids 2019-2020 online. Ook het jaarrooster 2019-2020 is via de 
website www.bogermanhouten.nl te downloaden. 

 
Dag van de leraar 
Op de dag van de leraar werden wij door de Oudercommissie verrast met een bon van bakker 
Michel van het Oude Dorp. Daar kunnen we dus zelf wat lekkers van kopen. Hartelijk dank voor 
deze blijk van waardering. 

 
Teamuitje 
Op vrijdag 13 september ’19 deden we aan teambuilding in Buren, bij Wilgje Buitensport. Een 
aanrader! Prachtig weer, uitdagende opdrachten, een goede samenwerking en veel plezier. 

Enkele collega’s liepen een nat pak op, it ’s all-in the game 😉. 

 
Kindgesprekken  
In de week van 14 t/m 18 oktober ’19 houden we in groep 2 t/m 8 de kindgesprekken. De kinderen 
kunnen dan aangeven hoe ze zelf de relatie met de leerkracht ervaren, de voortgang van hun 
ontwikkeling duiden, of er zaken zijn die hen belemmeren of juist stimuleren, enz. 
Een aantal gesprekken vindt onder schooltijd plaats, in groep 3 t/m 8 zijn de meeste gesprekken 
voor en na schooltijd. 
Om alle gesprekken in één week te kunnen voeren geldt in deze week een aangepast lesrooster. 
De school begint dan om 8.45 uur i.p.v. 8.30 uur. Het kan wel zijn dat uw kind al om 8.15 uur wordt 
ingeroosterd voor het kindgesprek. Hij/zij mag dan natuurlijk naar binnen, voor groep 1 en 2 gaat 
de schooldeur om 8.35 uur open. De andere kinderen blijven tot 8.45 u op het plein. Deze week is 
er ook voor schooltijd, vanaf 8.30 u, pleinwacht. Als de gewijzigde begintijd  i.v.m. uw werk een 
probleem is hoor ik dat graag. Dan zoeken we even samen naar een oplossing. 

http://www.bogermanhouten.nl/
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Teldatum 
Op 1 oktober werd er nauwkeurig geteld op school. Het aantal leerlingen op deze datum is 
bepalend voor de bekostiging van het onderwijs. De teller bleef dit keer steken op 244 (2018: 268). 
Naar verwachting een forse daling dus waarover ik al eerder schreef!  

 
Duurzaamheid 
Ruim zes jaar geleden waren wij de eerste gasloze school in Houten, bij mijn weten nog steeds de 
enige. Energie wordt voor een aanzienlijk deel opgewekt met behulp van de ruim honderd 
zonnepanelen op het schooldak. Regelmatig worden er op school inzamelingsacties ‘kapotte 
elektrische apparaten’ gehouden. Kortom, je kunt niet zeggen dat ‘duurzaamheid’ geen thema is 
op onze school. Anderzijds, genoemde zaken zijn ons in de schoot geworpen. Het is goed om samen 
met u als ouders en met de kinderen nog eens wat verdere acties te ondernemen. 
‘Duurzaamheid’ is niet alleen een groot maatschappelijk en politiek issue op dit moment, het 
vraagt ook zeker van een christelijke school om voortdurende bezinning. 
Al in een eerder schooljaar heeft een onderzoeksgroep zich gebogen over de mogelijkheden van 
een nog verdergaande scheiding van afval. Wilma vd Hoeven heeft dit nu verder met haar 
klusgroep opgepakt. Concreet betekent dit: vanaf de herfstvakantie gaan we op school het afval 
net zo gescheiden inzamelen als thuis. Papier, PMD, GFT en restafval dus apart. 
De klusgroep zorgt dat er voldoende bakken in de lokalen aanwezig zijn en zorgt voor de afvoer 
van de diverse afvalstromen, de juf/meester instrueert en motiveert de kinderen. 
Afval scheiden is één ding, afval verminderen een ander punt. Daarvoor is ook de medewerking 
van u, als ouders, belangrijk. Geef uw kind zo min mogelijk voorverpakt drinken en eetbaars mee 
naar school. Het ‘hapje en het drankje’, de lunch dus graag in duurzame doosjes en bekers 
meegeven! Doet u mee? 

 
Opa- en omamorgen 
Op vrijdagmorgen 8 november ’19 zijn alle opa’s en oma’s welkom op school om een les van hun 
hun kleinkind(eren) bij te wonen. De opa- en omamorgen wordt om de vier jaar gehouden, zodat 
elke leerling opa en/of oma twee keer op bezoek kan krijgen tijdens de schoolloopbaan. 
In het verleden waren deze ochtenden altijd een groot succes. Het is niet alleen leuk om je 
kleinkind eens in de schoolsituatie bezig te zien, ook de onderlinge ontmoeting van de grootouders 
is gezellig en heeft hier en daar een reünie-achtig karakter. Het is belangrijk dat de kinderen nu al 
aan opa en oma vragen of ze willen komen! Aanmelden voor deze morgen gaat via het volgende 
google formulier:  
https://forms.gle/2rLqnbj2ktMsBHah7 

 
Schoolmelk 
In de maand oktober doen wij mee aan een pilot voor schoolmelk. Alle kinderen krijgen twee dagen 
in de week schoolmelk. Wij merken dat veel kinderen geen melk lusten en dat het voor extra afval 
zorgt. In het vervolg zullen wij niet meer aan een pilot meedoen. Mocht u voor uw kind reguliere 
schoolmelk aan willen vragen: de aanmeld-/informatielink vindt u op onze website. 
 

Bidden voor school 
Moeders maar ook vaders zijn welkom: we bidden 1x in de 3 weken voor de school, activiteiten, 
klassen, meesters en juffen en de kinderen.  
We lezen eerst een stukje en daarna gaan we in gebed. Via Bas krijgen we dank- en gebedspunten 
en vullen deze nog aan. Dit doen we op donderdagochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur. De 
eerstvolgende keer is 17 oktober. Hartelijk welkom! 
 
 

https://forms.gle/2rLqnbj2ktMsBHah7
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Schaak- en blokfluitlessen 
Na de herfstvakantie willen we weer met de schaak- en blokfluitlessen starten.  
 
Tijdens de schaaklessen leren de kinderen alle spelregels en lossen ze eenvoudige stellingen 
van ‘Mat in één’ op. Deze lessen worden  wekelijks door mij, op dinsdag van 14.30 tot ong. 
15.15 u, gegeven tot ongeveer de meivakantie. Kinderen vanaf groep 5 kunnen zich hiervoor 
aanmelden. Het betreft dus een beginnersgroep voor kinderen met geen of beperkte kennis 
van het schaakspel. 
 
Wat betreft de blokfluitlessen: Fenneke heeft vorig schooljaar blokfluitles gegeven. Zij is helaas 
i.v.m. haar werk dit schooljaar niet beschikbaar. Op dit moment hebben we nog geen 
vervanging gevonden. Als u iemand weet houd ik me aanbevolen! 
Als dit nog lukt zullen de lessen in elk geval ook na schooltijd plaatsvinden, op een nog nader 
te bepalen dag. Ondanks de onzekerheid over het wel/niet doorgaan van de blokfluitlessen 
lijkt het me goed toch alvast te inventariseren hoe groot de belangstelling is. Voor de 
blokfluitlessen mogen leerlingen vanaf groep 4 worden aangemeld. 
 
Net als voorgaande jaren hebben we de volgende voorwaarden: 

- na drie proefweken kiezen de kinderen voor ‘stoppen’ of ‘doorgaan’ 
- bij keuze voor ‘doorgaan’ is aanwezigheid bij de les, thuis oefenen en opdrachten 

maken VERPLICHT 
- bij niet nakomen van deze verplichting wordt er contact opgenomen met de ouders 
- het bezig zijn met het huiswerk wordt door de ouders gestimuleerd en gecontroleerd 
- het lesgeld bedraagt (excl. blokfluit) € 25,- (u ontvangt een factuur in de loop van het 

schooljaar), als u een blokfluit via school aanschaft komt daar max. € 15,- bij. Het 
lesgeld wordt gebruikt voor o.a. het kopiëren van lesmateriaal, examengeld (schaken), 
aanschaf van muziekboekjes. Als er iets over blijft komt dit het schoolbudget ten 
goede! 

- bij onvoldoende vorderingen heeft de school het recht het kind de verdere deelname 
aan de lessen te verbieden. 

 
Wij gaan er van uit dat u met het bovenstaande rekening houdt bij de aanmelding van uw kind. 
Wij zien de aanmelding van uw kind graag uiterlijk vr 18 oktober ’19 tegemoet via 
info.bogermanschool@educatis-rpo.nl. Graag vermelden: naam, groep, bij blokfluiten: 
gevorderde of beginner en of u via school een blokfluit aan wilt schaffen. 
 
Vervolgens gaan wij inventariseren of alle leerlingen geplaatst kunnen worden. Hierover 
ontvangt u z.s.m. bericht! Schakers die al een ‘stap-1-diploma’ of hoger hebben kunnen we op 
school dus helaas niets meer bieden. Voor deze groep is de schaakclub misschien een optie. 
De schaakclub verzorgt lessen op dinsdagavond van 19.00-20.00 uur in onze school. Voor 
verdere informatie: dhr. J. Onnink 
 
Met vriendelijke groet, 
Bas Dubbeldam

mailto:info@bogermanhouten.nl
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