
																			

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Hendrik Boogaardschool Sportlaan 4 3223 EV Hellevoetsluis 0181-313194 
info@hendrik-boogaard.nl www.rkbshendrik-boogaard.nl  

		

Hellevoetsluis, 19 maart 2020 

 
Betreft: veel dank en contactgegevens  

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

Gisteren hebben we wederom een bijzonder dag beleefd met elkaar. De schooldeuren gingen 
gelukkig weer een beetje open voor ouders en leerlingen. Helaas op dit moment nog maar voor heel 
even en op een manier die helemaal niet past bij de manier zoals we allemaal graag zouden willen. 

Mede door uw inzet is het ons met z’n allen gelukt om deze dag soepel te laten verlopen. Daarnaast 
willen we u ontzettend bedanken voor alle steun, complimenten, lieve mailtjes en berichten die wij 
mochten ontvangen. Deze zijn hartverwarmend en geven ons steun in deze verwarrende tijd. 

Alle leerlingen zijn voorzien van hun Chromebook en/of werk voor de komende week. Het is nu 
mogelijk dat onze leerlingen thuis verder gaan met de lesstof van school. Dit alles vraagt veel van de 
leerling, de leerkracht en ook van u. Wij beseffen ons dat dit best ingewikkeld kan zijn als u meerdere 
kinderen heeft en/of zelf ook thuis moet werken. Uw steun is nodig om samen met de leerkracht te 
zorgen dat onze leerlingen zo goed mogelijk verder kunnen gaan met hun schoolwerk. De leerkracht 
kan u hierbij helpen en we staan als team klaar om u te ondersteunen waar nodig. 

Namens het team willen wij u bedanken voor de goede samenwerking tot nu toe en graag willen we 
nog extra steun en waardering uiten richting alle ouders die werken in de vitale beroepsgroepen. De 
mensen die momenteel dag en nacht bezig zijn om anderen te helpen om het virus onder controle te 
houden, onze veiligheid en (medische) zorg garanderen en zorgdragen dat we gas, water en 
elektriciteit houden en de ouders die zorgen dat we onze boodschappen nog kunnen doen. 

Onze collega’s willen we bedanken voor de bijzondere samenwerking, hun flexibiliteit en creativiteit. 
Dankzij hen blijven de leerlingen betrokken bij school en kan het onderwijs doorgaan. Ook zij zitten in 
een lastige positie. Lesgeven op afstand en tegelijkertijd ook de zorgen van nu voor de eigen 
gezondheid en de zorg voor het gezin. We zijn trots op het team van de Hendrik Boogaardschool wat 
daarnaast ook nog zorgt voor noodopvang van een aantal leerlingen. 

Contact met school 

Waar kunt u terecht met vragen? 

De eigen leerkracht blijft het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. U kunt de leerkracht 
bereiken via Parro / mail of Microsoft Teams. We hebben afgesproken dat de leerkracht dagelijks 
tussen 9:00 uur en 11:00 uur bereikbaar is voor vragen van ouders en leerlingen. Buiten deze uren 
kan het zijn dat een antwoord langer op zich laat wachten. We vragen u ook om rekening te houden 
met de werkdagen van de collega zoals deze ook in de normale situatie waren ingedeeld. Het kan zijn 
dat de leerkrachten onderling andere afspraken hebben gemaakt. U bent hiervan dan op de hoogte 
gebracht via Parro. 

Administratieve vragen of toegang tot Parro: Wilma Heinrichs, info@hendrik-boogaard.nl  

Vragen die te maken hebben met leerlingenzorg (IB) Anne Lammers en Nancy van Baalen, 
a.lammers@hendrik-boogaard.nl en n.vanbaalen@hendrik-boogaard.nl  

Schoolmaatschappelijk werk en hulp in het gezin: Samira van Delft, s.vandelft@kwadraad.nl, 
0611518026 
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Technische vragen die te maken hebben met Chromebooks, Microsoft Teams en thuiswerken: Yoran 
Belder en Twan van der Vliet: y.belder@hendrik-boogaard.nl en t.vandervliet@hendrik-boogaard.nl  

Technische vragen die te maken hebben met de inschrijflijst noodopvang: Mariette Molenaar, 
m.molenaar@hendrik-boogaard.nl  

Algemene vragen: Freek Kloeg en Femi Sluimer: f.kloeg@hendrik-boogaard.nl en f.sluimer@hendrik-
boogaard.nl  

 

Andere belangrijke contactgegevens 

Hulplijn Rode Kruis: 070-4455888 
 
RIVM: 0800-1351, vragen over het coronavirus, dagelijks bereikbaar van 8:00 uur- 22:00 uur 
 
GGD Rotterdam Rijnmond: https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl  
 
 

Indien u vragen heeft over het bovenstaande kunt u via de mail contact opnemen.  

Zorg goed voor uzelf, uw gezin en elkaar, blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

 
Femi Sluimer en Freek Kloeg 

Directie Hendrik Boogaardschool 

f.sluimer@hendrik-boogaard.nl  

f.kloeg@hendrik-boogaard.nl 

 
 

 
		


