Hellevoetsluis, 24 augustus 2018
Betreft: Informatiebrief 1
Beste ouders,
Hierbij de eerste informatiebrief van dit nieuwe schooljaar. Ik hoop dat u heeft genoten van de
warme zomer en dat alle kinderen weer zin hebben in het nieuwe jaar.
Communicatie
Vanaf heden maken wij gebruik van Parro als communicatiemiddel. In het kader van de nieuwe wet
‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ is dit het middel dat ieders privacy beschermt.
U bent zelf ‘de baas’ over uw privacygegevens. In Parro kunt u zelf uw privacy-voorkeuren aangeven
en wijzigen. Dat wordt de komende week verder uitgerold. Het ICT-team is hiervoor
verantwoordelijk. De website is de plek waar u algemene informatie kunt vinden over de school.
Deze wordt in de loop van de week opgeschoond. U vindt hier geen foto’s meer per groep. De foto’s
die we gebruiken zijn foto’s waarvan wij zeker weten dat ouders het goed vinden dat deze gebruikt
worden voor de website. Alle andere foto’s (van activiteiten) worden gedeeld via Parro.
Ook de agenda is per groep te vinden op Parro. Zo houdt u overzicht over de activiteiten van uw
kind(eren).
Na de ervaringen die we hebben opgedaan met Parro vorig jaar, vervalt de functie van de
nieuwsbrief. Er komt in plaats daarvan een inhoudelijke nieuwsbrief (zoals deze).
Huisregels
In onze school lopen dagelijks zo’n 300 mensen rond. Op piekmomenten het dubbele. Om goed te
organiseren hebben we huisregels. Deze vindt u op onze website en in de bijlage. Regels stel je op
om duidelijkheid te scheppen van verwachtingen. De huisregels zijn in eerste instantie voor de
volwassenen die onze school bezoeken. In de fase van ontwikkeling van kinderen is het
vanzelfsprekend dat er geoefend wordt om zich te houden aan regels en deze (soms) te overtreden.
Het is aan ons en aan u om kinderen te leren dat iedere organisatie zijn eigen regels kent.
Organisatie
We starten dit jaar met nieuwe schooltijden. Alle kinderen gaan elke dag van half negen tot twee uur
naar school. Zoals aangekondigd is het het komende jaar mogelijk om uw kind tot 3 uur tegen
betaling te laten ‘nablijven’. Dit wordt op dezelfde manier geregeld als gedurende de overblijf. Uw
kind krijgt iets te drinken en wat te eten en gaat vervolgens buiten spelen of spelletjes doen. Dit
onder toezicht van vrijwilligers die hiervoor een kleine vergoeding krijgen. U kunt uw kind hiervoor
op dezelfde manier aanmelden bij TSO-assistent zoals u dat vorig jaar gewend was.

Nablijven op de Hendrik Boogaard is leuk
Nablijven heeft een nare klank. Maar onze school wil daar graag een tegengeluid aangeven. Om
kinderen te laten kennismaken met verschillende gebieden onderzoeken wij of een activiteit na
schooltijd iets toevoegt aan het leren van kinderen. Als school zijn we verantwoordelijk voor het
behalen van de kerndoelen, maar kinderen willen graag meer dan dat. En sterker nog, vaak leren
kinderen buiten de school anders en meer dan in de school.
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We trappen af met een aantal aanbieders: Madscience (voor kinderen die houden van
experimenteren), kunst met een 3D printer (voor kinderen die van kunst en techniek houden) en
yoga (voor kinderen die het heerlijk vinden om met hun lijf bezig te zijn). Andere opties worden nog
onderzocht. Misschien bent u zelf een aanbieder van een talent, u kunt zich aanmelden via
info@hendrik-boogaard.nl.
We starten maandag met Madscience. Deze organisatie geeft maandag een presentatie aan de
kinderen van de groepen 3 tot en met 8. U ontvangt maandag ook informatie over de wijze van
aanmelding, de kosten en de specifieke tijden. Als uw kind gebruik maakt van de mogelijkheid om
een activiteit te kunnen doen, dan hoeft u uw kind niet in de schrijven voor de specifieke data voor
het nablijven.
Dan rest ons nog u een heel fijn weekend te wensen en zien wij elkaar maandag weer.
Managementteam
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