
Rooster ophalen werkpakketten en/of Chromebooks 

Woensdag 18 maart 2020 
Groep leerkracht tijdvak 

Groep 1 / 2 A  Petra 9:00 uur - 9:30 uur 

Groep 1 / 2 B Marjolein / Wilma 9:30 uur - 10:00 uur 

Groep 2 /3 C Anne / Sissy / Shirley 10:00 uur - 10:30 uur 

Groep 2 /3 D Cecile / Judith 10:30 uur - 11:00 uur 

Groep 4/ 5 B Twan / Lara 11:00 uur - 11:30 uur 

Groep 4/ 5 C Meike /Chantal / Natasja 11:30 uur - 12:00 uur 

Groep 5/6 Yoran 12:00 uur  - 12:30 uur 

Groep 6/7 Paula / Christine 12:30 uur - 13:00 uur 

Groep 7 Stephanie / Esmee 13:00 uur - 13:30 uur 

Groep 8 Yolanda / Martine 13:30 uur  - 14:00 uur 

 

Bijgevoegd een rooster voor het ophalen van werk en/of de Chromebook (groep 4 t/m 8) 

We willen de toegang tot de school beperken. Per leerling mag 1 persoon de school binnen. Een leerling mag 

zelfstandig naar school komen onder verantwoordelijkheid van ouders. Als iemand anders het werk of de 

Chromebook op komt halen graag even een bericht via Parro aan de leerkracht. 

Ouders met meerdere kinderen op school, mogen kiezen tijdens welk inloopmoment ze komen. Kies hiervoor 

het  tijdslot van een van de kinderen. Het is dus niet nodig om bij meerdere kinderen op verschillende 

momenten op school te komen. 

Leerlingen van groep 1 / 2 krijgen werk/oefeningen mee op papier en via Parro. Leerlingen van groep 3 krijgen 

werkboeken mee en werk via mail en/of Parro en leerlingen van groep 4 t/m 8 krijgen digitaal werk via Parro of 

via Microsoft Teams. 

Communicatie over het werk loopt via Parro met de eigen leerkracht. Wilt u hierbij rekening houden met de 

reguliere werkdagen van de leerkracht? Collega’s zijn tijdens schooltijden (8:30  - 14:00 uur) bereikbaar voor 

vragen. Groep 4 t/m 8 worden door de leerkracht uitgenodigd binnen het programma teams van Microsoft om 

deel te nemen aan een groep. Er kan zo gebruik worden gemaakt van de chatfunctie, videochat en klaargezette 

planningen en werkbladen kunnen zo gedeeld worden.  

Chromebooks worden alleen meegegeven indien de gebruikersovereenkomst is voorzien in van een 

handtekening van een ouder. Dit mag digitaal via de mail naar info@hendrik-boogaard.nl Tijdens het ophalen 

van de Chromebook kan de gebruikersovereenkomt ook worden voorzien van een handtekening. Let op! In dit 

geval moet er een ouder aanwezig zijn. 

Namens alle collega’s, 

Vriendelijke groet, 
 
Freek Kloeg 
 
Directeur  
Hendrik Boogaardschool Hellevoetsluis 
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