Hellevoetsluis, 28 augustus 2020
Betreft: nieuwsbrief augustus 2020, start schooljaar
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Welkom in het nieuwe schooljaar
Nogmaals van harte welkom in het nieuwe schooljaar. We hebben genoten van een
mooie vakantie en zijn deze week volop bezig geweest om ons voor te bereiden op
aankomende maandag. De klassen zijn gereed en we hebben er weer zin in.
Uiteraard hopen we ook dat u samen met uw gezin ook een goede vakantie heeft
gehad en dat u en uw kind ook weer zin hebben in de start van het schooljaar.
Deze nieuwsbrief is een vervolg op de brief van afgelopen woensdag. Naast
aanvullende informatie m.b.t. Corona en de nog steeds geldende maatregelen treft u
nog andere informatie aan die belangrijk is voor de start en de aankomende weken.
Ook dit schooljaar hopen we weer prettig met u samen te werken waarbij u weer
meer welkom bent binnen de muren van de school. Binnen de geldende richtlijnen
(1,5 meter afstand) kunnen we u gelukkig weer fysiek verwelkomen tijdens de
start/verwachtingsgesprekken in de komende weken.
Contact met de leerkracht
Voor schooltijd kunt u indien u een dringende mededeling heeft tussen 8:00 uur en
8:15 uur een bericht sturen via Parro aan de leerkracht. Wilt u uitgebreider met de
leerkracht spreken kan dit via een afspraak die u via de telefoon of Parro kunt
maken. De uiteindelijke afspraak kan gewoon weer plaatsvinden in de school. (op
gepaste afstand) Voorlopig kunnen wij nog geen volwassenen zonder afspraak
ontvangen. We vragen u hier rekening mee te houden en dus niet spontaan na
schooltijd het gebouw in te lopen.
Inloop school in de ochtend en uitloop in de middag
De school opent haar deuren en hekken om 8:20 uur. Leerlingen lopen zonder
volwassene de school in richting het eigen lokaal. Bij het lokaal worden de leerlingen
opgewacht door de eigen leerkracht.
Om 14:00 uur gaat de school uit, waarna alle leerlingen via dezelfde in/uitgang naar
buiten lopen. Leerlingen worden door de leerkracht naar de uitgang gebracht. U mag
binnen de hekken van het schoolplein uw kind opwachten. Wel willen we u vragen
om onze leerlingen voldoende ruimte te geven. Als u uw kind brengt of ophaalt
vragen we u om alleen te komen. We willen de drukte om de school en bij het
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uitgaan op het plein beperkt houden. Let u zelf op de onderlinge afstand van 1,5
meter ten opzichte van andere huishoudens en volwassenen?
Na schooltijd worden leerlingen en ouders verzocht snel het schoolplein te verlaten.
Het hek aan de Sportlaan gaat op slot en het plein in beschikbaar voor de kinderen
van de BSO.
Ingang en uitgang kleutergroepen: via de deur aan de kant van de sporthal.
Ouders en/of verzorgers worden verzocht om tijdens de inloop op het trottoir te
blijven en het pad richting de school vrij te houden voor onze kleuters.
Ingang en uitgang overige groepen: leerjaar 3 t/m 8 komt binnen via het hek
aan de Sportlaan.
De volgende groepen lopen de school binnen via de deur aan de Sportlaan: 4 ,
5/6b, 5/6c en groep 6/7
De volgende groepen lopen de school binnen via de deur achter de school
(naast de directiekamer): 3, 3/4, 7/8 en groep 8. Ouders en/of verzorgers vragen
wij om buiten de hekken van het schoolplein te blijven.
Leerlingen hoeven dus niet meer buiten op het plein in de rij te verzamelen. Omdat
we richting het najaar gaan en het weer daarmee ook minder zal worden, vonden we
dit een mooie oplossing. Personeel zonder klas houdt toezicht op het plein, bij de
deur ,het hek en in het gebouw. Voor de jongste kinderen is er personeel
beschikbaar om te helpen met de jassen en de tassen.
Leerlingen die te laat zijn (na 8:30 uur) worden verzocht aan te bellen aan de kant
van de sporthal.
Omgang leerlingen met klachten en wel/niet naar school (uit het protocol
RIVM/PO raad)
Wegstuurbeleid
• Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat het
personeelslid naar huis.
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling
naar huis.
Leerlingen in groep 1 of 2 kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school,
behalve:
• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde
COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden
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•

•

Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden
eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar
huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO.
Gebruik geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering
moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis. Een
temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven.
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:

• Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger
opgehaald.
Thuisblijfregels voor leerlingen
•

•

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een
neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde
COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden
Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
• Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind
te testen.
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak).
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde
COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius)
en/of last van benauwdheid heeft.

Als leerlingen thuis moeten blijven is er contact met de leerkracht over (eventueel)
vervangend werk. Dit kan allen als dit haalbaar is voor de leerkracht! In overleg met
de leerkracht kan er werk op school worden opgehaald of kan de Chromebook
worden opgehaald op school. U zult begrijpen dat de leerkracht de eerste prioriteit
moet geven aan de klas op school. Het kan dus voorkomen dat er geen vervangend
werk kan worden aangeboden. Graag uw begrip hiervoor.
Afwezigheid leerkrachten
In het geval dat leerkrachten niet op school mogen komen of in afwachting zijn van
een testuitslag doen wij ons uiterste best om de klas te vervangen. Ook hierbij kan
het gebeuren dat we tegen onze eigen grenzen aanlopen als dat regelmatig
voorkomt en meerdere collega’s betreft.
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Intern maken wij een stappenplan over hoe te handelen als deze situatie zich
voordoet. Op een later moment informeren we u hier over. Het kan zijn dat we dan
tijdelijk voor een bepaalde klas overschakelen op thuisonderwijs (via de
Chromebook) of dat we toch genoodzaakt zijn om klassen naar huis te sturen. Dit
laatste proberen we uiteraard te voorkomen. Ook in deze vragen we uw
medewerking en begrip.
Startgesprekken / verwachtingsgesprekken met ouders
U ontvangt binnenkort een uitnodiging van de leerkracht voor een gesprek. Dit
gesprek kan weer plaatsvinden op school. We hanteren daarbij de 1,5 meter afstand
en geven elkaar geen hand. Bij de inmiddels bekende ziekteverschijnselen blijft u
thuis en maakt u een nieuwe afspraak. De gesprekken vinden overdag plaats.
Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de leerkracht en bespreekt u onderling de
samenwerking voor het schooljaar en de verwachtingen.
Voortgang Kindcentrum
De bouw van ons Kindcentrum verloopt spoedig. Veel van de bouwvoortgang kunt u
live volgen als u over de Amnesty Internationallaan rijdt. Binnenkort wordt begonnen
met de 1e verdieping. Ondertussen starten we de aanbesteding op van de nieuwe
inrichting en wordt de laatste hand gelegd aan het interieurontwerp. Volgende week
gaan we rond de tafel met een partij om de inrichting van de 2 speellokalen te
bepalen. We houden u dit schooljaar regelmatig op de hoogte!
Bewegingsonderwijs in de eerste weken
Voor de vakantie konden we u al melden dat we na de vakantie gebruik zouden gaan
maken van de nieuwe sporthal, de Eendr8t. We zijn hier welkom, alleen stellen wij
het gebruik nog even uit. Wij zijn van mening dat de looproute en de toegangsweg
onvoldoende veilig zijn op dit moment om daar met onze leerlingen te lopen. Onze
collega’s zouden met hun klas via het fietspad aan de Amnesty Internationallaan
moeten lopen en vervolgens via een noodweg richting de sporthal moeten lopen.
Deze noodweg is tevens autoweg en fietspad en is momenteel ook nog de weg die
gebruikt wordt door zwaar bouwverkeer. U zult begrijpen dat we dit onveilig vinden.
Helaas is de verbindingsweg vanaf de Sportlaan (met brug) nog niet gereed.
Aankomende week hebben we overleg met de gemeente over een snelle oplossing
zodat we met onze leerlingen op een veilige manier van de nieuwe sporthal gebruik
kunnen maken. Tot er een veilige optie is, zijn de lessen van groep 3 t/m 8 buiten op
ons eigen schoolplein.
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De gymlessen worden dit jaar weer verzorgd door meester Robin waarbij groep 3 t/m
8, 2 keer per week les krijgt. De kleutergroepen krijgen 1 keer per week les van de
mester. Deze lessen zijn in het speellokaal bij ons in het eigen gebouw.
Verjaardagen en trakteren op school
Verjaardagen van de kinderen kunnen gevierd worden met een traktatie. Met de
richtlijn dat het gaat om een voorverpakte traktatie welke de kinderen in hun tas mee
kunnen nemen naar huis. Jarigen mogen helaas nog niet de klassen rond. We willen
de bewegingen in het gebouw nog beperken. Trakteren in de klas graag altijd in
overleg met de leerkracht.
Studiedag 23 september
Op woensdag 23 september is onze eerste studiedag. Deze dag staat voor het team
in het teken van de voorbereidingen op het nieuwe Kindcentrum. Deze dag is de
school voor leerlingen gesloten.
Toegang tot Parro en wijzigingen in gegevens
Indien u geen toegang (meer) heeft tot Parro kunt u een mail sturen naar
info@hendrik-boogaard.nl Collega Wilma Heinrichs helpt u graag om (weer) toegang
te krijgen. Ook vragen we u om nieuwe telefoonnummers, mailadressen of andere
wijzigingen via dit adres door te geven. Op deze manier worden de wijzigingen
meteen verwerkt in onze administratie en zijn de nieuwe gegevens ook snel bekend
bij de leerkrachten.
We hopen u bi deze voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u voor nu een
mooi weekend!
Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond!
Namens het team van de Hendrik Boogaardschool,
Vriendelijke groet,
Femi Sluimer en Freek Kloeg
Directie
Hendrik Boogaardschool Hellevoetsluis
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