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RKBS Hendrik Boogaard rent 
voor Happy Bags 
Op donderdag 13 april schoven wij aan bij het 
paasontbijt van de Hendrik Boogaardschool in 
Hellevoetsluis om les te geven over ons 
goede doel waarvoor de kinderen een 
sponsorloop hielden. Het doel van ons project 
‘Happy Bags’ is rugzakjes vullen met school-
spullen voor kinderen in Bosnië. Na de Bos-
nische Burgeroorlog is het land redelijk her-
steld, de kinderen kunnen naar school, maar 
zij hebben weinig spullen om mee te schrijven 
en te knutselen. De rugzakjes hadden we al 
gevuld, maar we kwamen nog geld te kort om 
de tasjes te vervoeren met de vrachtwagen.  
 

 

 
 
 
 
 

Tijdens de lessen konden de kinderen goed 
uitleggen wat oorlog is en een paar kinderen 
wisten zelf Bosnië aan te wijzen op de land-
kaart. Na de middagpauze begon de sponsor-
loop met een zonnetje en extra aanmoediging 
van de ouders. De kleuters renden om de 
zandbak, de middenbouw op het school-
plein en de hoogste groepen zelfs om de 
hele school. Wij hebben met open mond 
staan kijken, de kinderen waren superfana-
tiek en wisten niet van ophouden! Bijna alle 
kleuters hadden hun stempelkaart vol en de 
oudere kinderen bleven ook doorrennen. 
De kinderen hadden nog een week de tijd om 
geld in te zamelen, dus wij moesten nog even 
wachten op het eindresultaat.... 
 
 
 
 

 
Op vrijdag 12 mei, een dag voor ons vertrek 
naar Bosnië, werd de cheque aan ons uitge-
reikt. Vol spanning stonden wij in het lokaal 
van groep 7A van juf Marcella. De cheque 
werd overhandigd en we konden onze ogen 
niet geloven, het eindbedrag bedroeg maar 
liefst: 

                € 2652,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met dit geweldige bedrag konden wij alle 
transportkosten betalen en dus ook echt de 
tasjes gaan uitdelen in Bosnië! 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende dag vertrokken wij vol goede 
moed met z’n zessen vanaf Eindhoven naar 

Tuzla, Bosnië. Bij aankomst huurden wij 2 bus-
jes waar we op zondag de tasjes konden opha-
len. Deze stonden opgeslagen bij een lokale 
vrijwilligerswerkorganisatie. Het inladen was 
een hele klus, maar het paste allemaal net.  
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.prinsconstantijn.nl%2Fcontent%2F31253%2Fagenda%2Fclnt%2F92306_org.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.prinsconstantijn.nl%2Fag-31253-7-92306%2Fagenda%2Fschoolreis.html&docid=g-xBy4pLx1WOOM&tbnid=ySC7Mj5Lt7T
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.steefit.nl%2Fassets%2Fimages%2Fsport-point-logo2-jpg.480x0.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.steefit.nl%2Fsteefit-sportmassage%2Fsteefit-sportmassage-hellevoetsluis%2F&docid=i-l6kYSxdZcBXM&tbnid=bIj5kF28o
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F1331448259%2Fimage.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsportpointnu&docid=4MX8pW8eWEUqOM&tbnid=bdXSkntf054WhM%3A&vet=10ahUKEwilhu7Z6ozTAhXK8RQKHQv6C5cQMwgdKAEwAQ..i&


 
  

 
 
 
 

 

Maandag was het dan eindelijk zo ver, op 
drie verschillende scholen gingen we de 
tasjes uitdelen. De ene groep ging naar de 
migranten school; een school die vluchte-
lingen opvangt. De andere groep ging naar 
een kleine school met slechthorende/dove 
kinderen. We werden door alle kinderen 
van de scholen en docenten hartelijk ont-
vangen. De kinderen keken hun ogen uit 
naar alle spullen en waren erg blij. Er was 
zelfs een kindje die zijn tasje niet meer af 
wilde doen. Sommige klassen zongen een 
Engels liedje om ons te bedanken.  
’s Middags gingen we met de complete 
groep naar een grote school met 138 leer-
lingen die een handicap hadden zoals het 
syndroom van down of autisme. Een paar 
leerlingen hielpen ons met de tasjes uitde-
len en de kinderen waren vooral blij met 
de knuffeltjes. De ouders van de gehandi-
capte kinderen kwamen naar ons toe om 
ons te bedanken.  
De docenten en de kinderen willen graag 
met ons in contact blijven en zodoende 
hebben wij contactgegevens uitgewisseld. 
Zij benadrukten dat zij alle kinderen in Ne-
derland willen bedanken voor hun hulp. 
Dinsdag kwam er een eind aan het avon-
tuur en moesten we weer terug naar Ne-
derland. We kunnen terugkijken op een 
ontzettend mooi weekend. Na 2 jaar orga-
niseren en plannen hebben wij ons doel 
bereikt! Dit hadden we nooit gekund zon-
der jullie hulp en enthousiasme. Nogmaals 
BEDANKT! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie, foto’s en filmpjes, 
volg ons op: www.facebook.com/
projecthappybags  
 

http://www.facebook.com/projecthappybags
http://www.facebook.com/projecthappybags


 
  

 
 
 
 

 

 
 
Juni 2017 
Do                       1                        Schoolfotograaf 
Ma.                     5                        2e Pinksterdag 
Di.                       6                        Zwemmen 8a 
Di.                       6                        Gastles project gr. 7a, 8a en 4a. 
Di.                       6                        Rondleiding Fort Haerlem gr. 6a 13.30 uur 
Woe.                  7                        Zwemmen 7/8b 
Do.                      8                        Gastles project gr.  1/2b, 8a en 5a. 
Di.                      13                       Rondleiding Fort Haerlem gr. 6b 10.30 uur 
Woe                   14                      Leerlingen vrij. 
Vrij.                     23                     Rapport 2 mee. 
Ma.                     26 t/m 29        Oudergesprekken 
Di.                       20                       Zwemmen 3/4b 
Do.                      22                      Zwemmen 2/3a. 

Vrij.                  30                    Rondleiding Droogdok gr.7a/7b 9.30 uur 

 
 
Studiedag: 

14 juni 2017 

 

Vakantierooster 2017-2018 
 

 
 
 
*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen 
 
 
 

Schooljaar  2016-2017   

Kerstvakantie  26 december 2016  6 januari 2017  

Voorjaarsvakantie  27 februari 2017  3 maart 2017  

Pasen  14 april 2017  17 april 2017  

Meivakantie  24 april 2017  5 mei 2017  

Hemelvaart  25 mei 2017  26 mei 2017  

Pinksteren  5 juni 2017  5 juni 2017  

Zomervakantie  10 juli 2017  18 augustus 2017  

Schooljaar  2017-2018  

Herfstvakantie 14 oktober  2017  22 oktober 2017  

Kerstvakantie  23 december 2017 7 januari 2018  

Voorjaarsvakantie  24 februari 2018  4 maart 2018  

Pasen  30 maart 2018 2 april 2018  

Meivakantie  27 april 2018 13 mei 2018 

Pinksteren  20 mei 2018 21 mei  2018 

Zomervakantie  14 juli 2018 26 augustus 2018 

 

                             AGENDA 


