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Beste ouders,  

Nieuwe uitdaging 

Na een dienstverband van ruim 17 en 9 jaar 
bij stichting Floréo hebben Sanne en Marcella 
ervoor gekozen om hun loopbaan een nieuwe 
wending te geven. Zij beëindigen hun 
werkzaamheden op de Hendrik 
Boogaardschool per 1 maart 2018. Zij starten 
dan als leerkracht op Het Anker in Brielle. Een 
hele verandering en uitdaging voor Sanne en 
Marcella. Uiteraard respecteren wij hun wens 
om zich verder persoonlijk te 
ontwikkelen. Komende donderdag zullen 
Sanne en Marcella afscheid nemen van de 
kinderen en van de ouders. Vrijdagavond 
nemen wij als team afscheid. 

Grensoverschrijdend gedrag 

In een paar groepen is er op dit moment 
sprake van grensoverschrijdend gedrag door 
leerlingen. Niet alle kinderen vertonen dit 
gedrag, maar het gedrag van een enkeling 
heeft invloed op de groep. We doen er als 
school alles binnen onze mogelijkheden aan 
om dit gedrag met behulp van de ouders van 
de betreffende kinderen te stoppen. Als u 
zorgen ervaart over uw kind, is de juiste weg 
dat u de leerkrachten informeert.  

Daarnaast wil ik namens de collega's een 
beroep op u doen. Het is heel menselijk dat er 
wordt gestapeld. Als een kind betrokken is bij 
verschillende situaties, dan is het bijna 
vanzelfsprekend dat het kind in een 
denkbeeldig hokje geplaatst wordt. Wij 
verzoeken u om eerst het kind te zien en dan 
pas het gedrag. Ook dit kind wil er graag bij 
horen en dat het gedrag niet past is duidelijk.  

 

 

 

De school maakt zich hard voor dit kind om 
het tijd te gunnen om ander gedrag aan te 
leren. Daar doen de ouders van dit kind alles 
aan en ook de leerkrachten in samenspraak 
met de intern begeleider. 

Hygiëne 

In de medezeggenschapsraad hebben 
we  gesproken over hygiëneregels in de 
school. Er zijn signalen binnengekomen over 
de toiletten bij de kleuters en over de wijze 
waarop fruit gedeeld wordt vanuit een 
fruitkom. Het is in het belang van de 
gezondheid van een ieder dat de toiletten 
schoon blijven en dat de kinderen hun handen 
wassen na het toiletgebruik en voor het eten. 
Ik heb mijn collega's gevraagd om hier de 
komende weken aandacht aan te besteden. 
Helpt u mee? Thuis geleerd, vergroot de kans 
dat dit op school meer vanzelfsprekend gaat. 

Met vriendelijke groet, 

Jacqueline Rebers 
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Schoolreis 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Ook dit jaar staat er voor de groepen 3 t/m 
7 weer een schoolreis (op dinsdag 22 mei 
2018) op het programma!  
Dit jaar hebben we gekozen voor ……  (zie 
puzzelbrief voor de kinderen in week 11).   
Omdat een schoolreis zowel voor kinderen, 
als voor ouders best spannend is, zijn we al 
druk met de voorbereidingen bezig, zodat 
deze dag voor iedereen zo vloeiend moge-
lijk verloopt. Groep 3 t/m 5 gaan onder 
begeleiding van ouders in groepjes van zes 
kinderen het park in. Wij zoeken ouders 
die het gezellig vinden om een groepje te 
begeleiden die dag. Aanmelden kan via de 
e-mail t/m 23 februari 2018: 
a.lammers@hendrik-boogaard.nl. Wilt u in 
de antwoordmail uw naam, de naam van 
uw kind(eren) en de groep waarin uw kind
(eren) zit en uw mobiele telefoonnummer 
zetten. In de week van 12 maart 2018 ge-
ven wij een bericht aan alle ouders die zijn 
ingeloot.   
Ieder kind krijgt deze dag een polsbandje 
om met daarop een telefoonnummer (voor 
noodgevallen).  
Verdere informatie over het verloop van 
de dag en bagage volgt later. 
Dit jaar komt de bijdrage voor de school-
reis op EUR 23,= per kind. Wij vragen u dit 
bedrag over te maken op NL 91 RABO 0195 
2110 14 tnv Stichting Floreo (uiterlijk vrij-
dag 30 maart 2018).   In het betalingsken-
merk graag het volgende vermelden: 

-HBSSL naam van uw kind(eren) 
-Groep van uw kind(eren) 
-Bijdrage schoolreis 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Werkgroep schoolreis 
Cora, Stephanie en Anne  

 

 

Ouderenquête  
Beste ouder/verzorger, 
 
Vanuit de opleiding Master Educational 
Needs (gedrag) zijn wij bezig met een on-
derzoek binnen de Hendrik Boogaard-
school (Sportlaan) betreft de meerbegaaf-
de leerling. 
Om een goed beeld te krijgen van het on-
derwijs aan deze leerlingen onderzoeken 
wij wat de behoeften en benodigdheden 
zijn bij de aanpak in de groep. 
Deze behoeften en benodigdheden onder-
zoeken wij met behulp van de belangrijke 
driehoek: Leerling (juf Shirley) - Ouders (juf 
Sabine) - School (juf Anne). 
 
Bij het stukje ouders hebben wij uw hulp 
nodig. 
Wij kunnen uw hulp namelijk goed gebrui-
ken met betrekking tot het verbeteren van 
ons onderwijs betreft de meerbegaafde 
leerling.  
Wat kunt u betekenen? 
U ontvangt volgende week via de mail een 
ouderenquête met daarin een aantal vra-
gen die betrekking hebben tot uw kind. 
Deze enquête is geheel anoniem en wordt 
uitsluitend gebruikt voor het onderzoek. 
Ook worden er drie diepte interviews ge-
houden met ouders/verzorgers van meer-
begaafde leerlingen. Wilt u een steentje 
bijdragen en herkent u uw kind in de term: 
Meerbegaafd? Vul dan de enquête in. Bent 
u ook geïnteresseerd in het interview? 
Mail dan uw naam en telefoonnummer 
naar: s.boers@hendrik-boogaard.nl Bij 
meerdere opgaves wordt er geloot. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewer-
king en we houden u op de hoogte van ons 
onderzoek via deze nieuwsbrief.   
 
Anne, Shirley en Sabine 
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Februari 2018 

Di.            20           Voorstelling 5 en 6 13.30 u. 

                                 Adviesgesprekken gr. 8 

Ma.           19          Voortgangsgesprekken 

Vrij.          23          Studiedag/ lln. vrij 

Za.            24 t/m 4 maart Voorjaarsvakantie. 

 

Maart 2018 

Ma 5 t/m 9   Controle hoofdluis 

Di. 6              Adviesgesprekken gr. 8 

Di. 13            Zwemmen 3c 

Do. 15            Zwemmen 3/4b 

Di. 27            Zwemmen 3d 

Do. 29            Zwemmen 4/5b 

Vrij. 30            Goede Vrijdag  

 

 

Vakantierooster 2017-2018 
 

 
 
Studiedagen schooljaar 2017/2018: 
-23 februari; 
-13 juni. 
 
 
*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


