
Mail maandag 11 mei 2020 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

 

We zijn weer gestart! 

We zijn blij dat we vanochtend weer de eerste groep leerlingen mochten ontvangen. De 

inloop is heel prettig en rustig verlopen. Veel kinderen kwamen alleen, wisten goed waar 

ze moesten verzamelen en weinig kinderen werden met de auto gebracht. Kinderen die 

het spannend vonden of niet helemaal wisten waar ze heen moesten gaan, zijn naar de 

verzamelplek gebracht door een collega. Rondom de school was het heel rustig en alle 

instructies zijn heel goed opgevolgd. 

We willen u daarvoor hartelijk bedanken. We vertrouwen erop dat ook morgen, wanneer 

de andere groep naar school komt ,dit ook zo zal gaan. 

We willen graag nog drie aandachtspuntjes met u delen waardoor het nog beter kan: 

-       Afscheid nemen van kinderen graag niet voor de opening van het hek. (Sportlaan). 

Hierdoor kunnen andere kinderen niet naar binnen en kan er   

         een kleine opstopping ontstaan. 

-       Aan de zijde van de Sporthal: Ouders graag allemaal aan de straatkant blijven, 

achter de heg en de fietsenrekken. 

-       Kinderen op de aangegeven tijd op school zodat ze met de klas naar binnen kunnen 

lopen. 

In de klas is gestart met een gesprek met de kinderen over hoe ze de afgelopen periode 

hebben beleefd. In de klassen is gesproken over het handen wassen en het hoesten en er 

zijn voldoende hygiënemiddelen (ook handgels) beschikbaar. Er is veel ruimte om met 

elkaar te praten en de kinderen kunnen alles kwijt bij de leerkracht. Vervolgens zijn de 

eerste instructies van rekenen, taal en spelling weer gestart en de kinderen hebben 

gewerkt aan hun tasje waarmee ze hun schoolwerk heen en weer brengen tussen school 

en huis. 

De sfeer in de school is erg fijn, al is het natuurlijk nog niet helemaal zoals we zouden 

willen zien. We missen de andere helft van de school, maar gelukkig zien we die morgen. 

Op Parro kunt u wat foto’s zien zodat u een klein beetje kunt meekijken in de klas. 

Onderwijs  

Alle leerlingen volgen ongeveer 50% van de normale tijd fysiek onderwijs. Het andere 

deel van hun tijd werken zij thuis. Op de dagen dat de leerlingen op school zijn krijgen zij 

zoveel mogelijk instructie. Hierbij gaan wij uit van de basisvakken rekenen en 



taal/lezen/spelling. Uiteraard is er ook ruimte voor andere zaken zoals bijvoorbeeld 

wereldoriëntatie en de sociaal emotionele ontwikkeling.  

In alle klassen is begonnen met een gesprek met de klas. In dit gesprek wordt met de 

kinderen gesproken over de afgelopen tijd waarin de school gesloten was en hoe de 

kinderen deze tijd hebben ervaren.  

Voor de dagen dat de kinderen thuis zijn krijgen zij van school verwerkingsopdrachten 

mee die aansluiten op lessen die zij op school gevolgd hebben. Tijdens het thuiswerken 

is er geen gelegenheid om contact te hebben met de leerkracht, aangezien deze op dat 

moment les geeft aan de andere onderwijsgroep. Hierin wordt dus een grote mate van 

zelfstandigheid verwacht en eventueel hulp van u als ouder. Voor de kinderen die 

thuiswerken is er een contactmoment mogelijk met de leerkracht van 14:00 uur – 15:00 

uur. Voor sommige leerlingen en klassen zijn er extra afspraken gemaakt en deze worden 

via Parro met u gedeeld. 

Wegstuurbeleid  

Voor zowel leerkrachten als leerlingen geldt het volgende:  

Wanneer zich gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelen gaat het 

personeelslid/leerling direct naar huis.  

Ouders zorgen dat zij te allen tijde dat hun kind fysiek onderwijs volgt bereikbaar zijn. 

Daarnaast zorgt elke ouder dat, wanneer daar om gevraagd wordt, zij per direct hun 

kind(eren) van school kunnen halen. Als wij uw contactgegevens niet hebben of als deze 

zijn gewijzigd, deze graag doorgeven via: info@hendrik-boogaard.nl 

Thuisblijfregels leerlingen  

Bij de volgende klachten blijft een kind thuis: 

• verkoudheid 

• niezen (niet zijnde ten gevolge van bijvoorbeeld hooikoorts) 

• hoesten 

• keelpijn 

Bij bovenstaande klachten hoeft enkel het kind dat deze klachten heeft thuis te 

blijven, andere gezinsleden kunnen wel naar school. 

• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met 

toestemming van de ouder(s), verzorger(s).  

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek 

onderwijs. De beslissing hierover wordt gemaakt door een ouder/verzorger in 

overleg met de school.  

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden 

vrijgesteld van fysiek onderwijs. De beslissing hierover wordt gemaakt door een 

ouder/verzorger in overleg met de school. 
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Noodopvang  

De noodopvang voor kinderen in kwetsbare posities en voor leerlingen van ouders met 

cruciale beroepen blijft bestaan. Deze leerlingen worden onder schooltijd opgevangen 

op school. Op dit moment is het aantal aanmeldingen gering. We willen alle ouders 

hartelijk bedanken dat het in veel gevallen is gelukt om zelf opvang te regelen. 

Na de noodopvang op school wordt de noodopvang indien nodig voortgezet op de 

locatie van de buitenschoolse opvang (na 13:00 uur). Ouders dienen dit zelf met de 

opvangorganisatie te regelen. Voor de Kinderkoepel kan dit via: info@kinderkoepel.nl 

Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de noodopvang op school (tot 13:00 uur), 

dan kunt u hierover een mail sturen aan Femi Sluimer: f.sluimer@hendrik-boogaard.nl 

Buitenschoolse opvang  

Leerlingen die normaal gebruik maken van de buitenschoolse opvang hebben hier weer 

recht op, op de dagen dat zij fysiek op school zijn. Afspraken hierover worden 

kortgesloten tussen ouder en opvangorganisatie.  

Als u vragen heeft horen wij dit graag van u. 

Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond! 

 

Vriendelijke groet, 

Freek Kloeg 
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