
Mail maandag 16 maart 2020 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

Allereerst hoop ik dat het met u en uw gezin heel goed gaat. Wij willen u bedanken voor het 

organiseren van opvang thuis en de vele complimenten en steunbetuigingen die wij van u mochten 

ontvangen. 

 

Vandaag en in het weekend is er door alle collega's keihard gewerkt om allerlei voorbereidingen te 

treffen om vanaf woensdag onderwijs op afstand in te richten. Vandaag zijn er werkpakketten 

klaargemaakt (groep 1 t/m 3) en is de techniek getest om met Chromebooks en Microsoft Teams 

contact te kunnen hebben met de leerlingen (groep 4 t/m 8). 

 

Aankomende woensdag organiseren we volgens rooster een inloopmoment per klas. Tijdens dit 

moment kunt u in de klas van uw kind(eren) werk ophalen en/of een Chromebook (groep 4 t/m 8) 

lenen. Voor het lenen van een Chromebook is een gebruikersovereenkomst toegevoegd. Alleen met 

een ondertekende overeenkomst mogen de Chromebooks meegenomen worden naar huis. Indien u 

iemand anders stuurt om de Chromebook op te halen, dient u deze via de mail terug te sturen naar 

info@hendrik-boogaard.nl waarbij u aangeeft akkoord te gaan met de voorwaarden. Als u als ouder 

zelf de Chromebook komt ophalen kunt u de overeenkomst ook in de klas op papier ondertekenen.  

 

We beperken het aantal personen in de school tot 1 persoon per leerling en willen u vragen om het 

rooster aan te houden. Bij de deur regelen we dat maximaal 5 mensen de school mogen 

binnenkomen. Leerlingen die het werk komen ophalen doen dit onder verantwoordelijkheid van de 

ouder. School is niet verantwoordelijk. U zult begrijpen dat er geen tijd is voor gesprekken met de 

leerkracht. Dit kunt u op een later moment wel doen via Parro. Om alles netjes te laten verlopen 

vragen we uw begrip en medewerking. 

 

Ouders die zich de afgelopen dagen hebben opgegeven voor opvang vanwege vitale beroepen 

hebben inmiddels al een mail gekregen om hun kind(eren) digitaal in te schrijven. We bekijken per dag 

hoeveel kinderen dit zijn en zullen een leuke dag met hen gaan organiseren in de school en op het 

schoolplein. Voor technische vragen mbt. het inschrijven kunt u terecht bij Mariëtte Molenaar via 

m.molenaar@hendrik-boogaard.nl 

 

Voor overige vragen over de noodopvang kunt u terecht bij Femi Sluimer en Freek Kloeg via 

f.sluimer@hendrik-boogaard.nl of f.kloeg@hendrik-boogaard.nl 

 

Wellicht zien we elkaar woensdag. 

 

Laten we allemaal het hoofd koel houden en goed op elkaar letten en voor elkaar zorgen! 

 

Namens alle collega's, 

Veel gezondheid! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Femi Sluimer en Freek Kloeg 

Directie Hendrik Boogaardschool 


