
Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

We staan aan het begin van het Paasweekend! Normaal gesproken hadden we dit 

vandaag met onze leerlingen gevierd maar ook dit was net als zoveel 'normale' dingen 

niet mogelijk. 

 

We sluiten nu ook een periode af van 4 bijzondere weken en thuisonderwijs. Een tijd 

waarin we veel hebben geleerd en in sommige gevallen zelfs dichter tot elkaar gekomen 

zijn. Leerlingen hebben ervaren hoe het is om onderwijs te krijgen zonder dat de 

leerkracht in de klas rondloopt en u heeft ervaren hoe het is om meer dan voorheen 

betrokken te zijn bij het leren van uw kind. Een bijzondere tijd waar door iedereen 

ontzettend hard gewerkt is en veel is geleerd. 

 

Heel veel dank voor alle medewerking, de samenwerking en alle complimenten die wij 

mochten ontvangen. Ook willen we u een compliment geven! Thuis onderwijs 

begeleiden, zelf thuiswerken of dubbele diensten draaien en ondertussen goed zorgen 

voor het gezin is een grote opgave en vraagt veel van een ieder. Veel collega's kunnen 

daar over meepraten en begrijpen hoe dit is. Goed onderwijs kan alleen in goede 

samenwerking met ouders en zeker nu hebben onze leerlingen daar optimaal van 

geprofiteerd. 

 

Tijdens deze Paasdagen krijgen de woorden 'hoop', 'nieuwe leven' en een 'nieuw begin' 

een extra lading. 

 

We hopen dat we spoedig weer kunnen beginnen met een nieuw begin op school en 

langzaam weer kunnen beginnen met de opbouw naar de normale situatie. Een situatie 

waarin we wat ons betreft veel mooie ervaringen van nu mee gaan nemen en blijven 

vasthouden. Of die opbouw er snel gaat komen, gaan we meemaken in de komende 

periode. 

 

Nu is het tijd voor een paar dagen vrij. We hopen dat u rust kan nemen en extra tijd kunt 

doorbrengen met het gezin, 

 

Ouders die zorgen hebben om hun gezondheid of die van hun naasten of te maken 

hebben met nare situaties in de nabije omgeving wensen wij extra veel sterkte en kracht 

toe. 

 

Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond! 

Fijne Paasdagen! 

Namens het team van de Hendrik Boogaardschool, 

 

Femi Sluimer en Freek Kloeg 

directie  


