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Hellevoetsluis, 18 september 2020  

  

Betreft: nieuwsbrief week 38    

Beste ouder(s) en verzorger(s),   

Terugblik schoolweek  

Helaas zien we dat steeds meer leerlingen thuis moeten blijven met (milde) 

verkoudheidsklachten. Ook moeten we (tegen onze zin in) steeds vaker leerlingen 

naar huis sturen. Gelukkig kunnen we rekenen op veel medewerking en begrip van u. 

Bedankt daarvoor. We beseffen ons met elkaar dat het past bij de huidige tijd en we 

moeten er maar het beste van maken. Er is een reële kans dat het allemaal nog 

spannender gaat worden, zeker nu ook de temperatuur buiten omlaag gaat en we 

nog steeds met veel open ramen moeten blijven werken.  

De richtlijnen voor het thuisblijven voor kinderen vanaf groep 3 (beslisboom) zijn bijna 

gelijk voor onze collega’s. Mede hierdoor hebben we al collega’s moeten missen en 

vandaag is het ook ons overkomen dat we onze eerste klas niet konden vervangen. 

Groep 3 heeft vandaag thuis gewerkt. We hebben de verwachting (helaas) dat 

meerdere klassen, kinderen en collega’s in de komende tijd hier mee te maken gaan 

krijgen.  

Reminder studiedag woensdag 23 september, school gesloten  

Aanstaande woensdag is onze studiedag. Deze dag is de school gesloten. We gaan 

als team verder met het goed neerzetten van ons onderwijs in units en bereiden ons 

voor op de aankomende verhuizing naar ons Kindcentrum. Ook brengen we een 

bezoek aan de bouwplaats. Foto’s en ervaringen delen we met u en de kinderen.   

De volgende studiedag is op maandag 26 oktober (maandag na de herfstvakantie)  

Leerling mag niet naar school en (t)huiswerk  

Als een leerling niet naar school kan/mag komen wordt per geval bekeken of werk 

meenemen naar huis een passende oplossing is. Niet altijd is het mogelijk om dit 

snel te organiseren. Het moet haalbaar zijn voor de leerkracht. De leerkracht moet 

immers ook lesgeven aan de kinderen in de klas. In overleg met de leerkracht (voor 

schooltijd) kunt u hierover afspraken maken.  
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Leerlingen die thuiswerken omdat de leerkracht afwezig is, krijgen altijd werk 

aangeboden vanuit school, welke opgehaald kan worden op school.  

  

  

Afwezigheid groepsleerkracht en aanbod werk/onderwijs thuis  

   

Een collega die niet op school mag komen, kan niet vervangen worden en de 

desbetreffende klas werkt meteen op de eerste dag vanaf thuis. Ouders worden zsm. 

door Femi Sluimer en Freek Kloeg via Parro en de mail geïnformeerd. In het bericht 

staan instructies en informatie die nodig is voor de dag.  

Kinderen die niet thuis kunnen blijven en ouders kunnen geen opvang regelen zodat 

de kinderen toch naar school moeten, worden opgevangen in de school. Hoe we dit 

organiseren hangt af van de personele bezetting op die dag en het aantal kinderen. 

We doen een beroep op u om zo min mogelijk gebruik te maken van deze opvang.   

Aanpak kleuters en kinderen in leerjaar 3  

Indien een klas thuiswerkt komen de leerlingen (of ouders indien lage groep) tussen 

8:30 uur en 9:00 uur werk ophalen in de eigen klas en is er iemand van het 

(ambulante) personeel beschikbaar om dit goed te begeleiden.   

De collega die niet op school mag komen is op de dag t/m 14:00 uur digitaal 

bereikbaar via mail en/of Parro.  

De kleutergroepen en leerjaar 3 werken thuis in een werkboek of stencils van school. 

Ouders krijgen daarnaast via Parro educatieve websites rondom het thema en 

ideeën om de dag op een leuke en ook leerzame manier door te komen.   

Aanpak leerjaar 4 t/m 8  

Indien een klas thuiswerkt komen de leerlingen tussen 8:30 uur en 9:00 uur werk 

en/of de Chromebook ophalen in de eigen klas en is er iemand van het (ambulante) 

personeel beschikbaar om dit goed te begeleiden.   

De collega die niet op school mag komen, geeft vanaf half 10 vanaf thuis uitleg en 

instructie via TEAMS (gr 4 t/m 8) en is op de dag t/m 14:00 uur digitaal bereikbaar via 
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TEAMS en/of Parro. De leerlingen hebben deze aanpak geoefend op school en 

weten wat ze moeten doen. De weekplanning is ook digitaal beschikbaar via TEAMS 

en de leerlingen kunnen via hun Chromebook het werk van de dag maken.  

Aan het einde van de lesdag krijgt u altijd informatie van ons over de volgende dag.  

  

  

  

Aandachtspunt, afstand houden bij halen/brengen leerlingen  

Wel constateren nog steeds dat de 1,5 meter afstand tussen volwassenen en andere 

huishoudens niet altijd wordt gehouden buiten ons schoolplein. Als school laten we 

  de verantwoordelijkheid buiten ons plein uiteraard bij de mensen zelf, al willen 

we het wel aangeven omdat dit ook direct te maken heeft met de veiligheid en 

gezondheid van onze leerlingen en wellicht ook ons personeel. Aan het einde van de 

dag proberen we bijtijds (13:50 uur) het hek te openen waardoor iedereen op veilige 

afstand op het schoolplein kan wachten. Onze zorg hierover hebben wij inmiddels 

ook met de gemeente gedeeld.  

Kinderboekenweek  

Op 30 september start de Kinderboekenweek met het thema 'en toen?'   

In normale jaren was er altijd een boekenmarkt op school waar de kinderen met hun 

gespaarde boekengeld een leuk boek uit konden zoeken.  

Helaas is dat op deze manier dit jaar niet mogelijk vanwege alle maatregelen rondom 

Covid-19. Daarom is ervoor gekozen om de boekenmarkt dit jaar online te 

organiseren.  

Uw kind krijgt een flyer mee met alle uitleg en de boekenbon met daarop het 

gespaarde bedrag.  

Bij gebruik van de boekenbon kunt u alleen bestellen per e-mail, dit staat helaas wat 

onduidelijk in de folder.  

De bestelde boeken worden op school geleverd op 6 oktober. Belangrijk is dat de 

kinderen dan in een envelop - samen met de boekenbon - , het resterende bedrag 

contant kunnen afgeven. Overige informatie staat op de flyer.  
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Sinterklaasviering 4 december  

Deze week hebben we contact gehad met Sinterklaas en zijn Pieten. Ze hebben ons 

verteld dat ze gelukkig ook dit jaar een bezoek komen brengen aan onze school. 

Vanwege alles rondom Corona zal de dag er wel anders uitzien. Er zal geen viering 

en intocht zijn op het plein en hij denkt nog na hoe hij onze leerlingen gaat 

verwelkomen.  

Bewegingsonderwijs en zwemmen  

Het is de gemeente nog niet gelukt om voor onze leerlingen een veilige route te 

organiseren naar de sporthal en het zwembad. We hebben meerdere keren per week 

contact en blijven de druk opvoeren.  

Volgende week zijn de lessen van groep 3 t/m 8 nog steeds op het eigen schoolplein.  

Bij goed weer wordt ook het grasveld verderop in de wijk gebruikt. Voor de 

zwemlessen is het busvervoer inmiddels goed geregeld en hebben een aantal 

groepen al gebruik mogen maken van het nieuwe zwembad.  

  

  

   

Toegang tot Parro   

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. Als contact met de leerkracht via Parro niet lukt, kunt u telefonisch contact 

opnemen met de leerkracht zodat dit snel opgelost kan worden.  

Veel dank!  

Bedankt voor uw begrip, medewerking, samenwerking, tips, en alle reacties die we 

ontvangen in deze vreemde tijd. Met elkaar en voor de leerlingen maken we er 

ondanks deze spannende tijd iets moois van en kunnen we ons blijven inzetten om te 

zorgen dat het onderwijs aan onze kinderen zo goed mogelijk doorgaat. Het is goed 

om te zien dat we net als een half jaar geleden weer veel steun krijgen van u. Alleen 

redden we het niet…  
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We hopen u bij 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  

  


