Hellevoetsluis, 4 september 2020
Betreft: nieuwsbrief week 36
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Terugblik eerste schoolweek
De eerste week is alweer achter de rug. Na een heerlijke vakantie was het goed om
alle kinderen weer op school te zien. Soms was het best even wennen, maar al met
al is alles prima verlopen. Het viel ons op dat bijna alle kinderen netjes op tijd op
school waren. We hopen uiteraard dat dit zo blijft. Lessen konden netjes om 8:30 uur
beginnen en er was hierdoor veel rust en stilte in de gangen.
Aandachtspunten inloop om 8:20 uur tot 8:30 uur en uitloop
Na wat wennen op de eerste 2 dagen, is ook de inloop rustig en goed verlopen.
Ouders bleven netjes achter de hekken aan de Sportlaan en de kinderen liepen
keurig via de juiste ingang naar de klas waarna zij werden opgevangen door de
eigen leerkracht.
Wel constateren we dat de 1,5 meter afstand tussen volwassenen en andere
huishoudens niet altijd werd gerespecteerd. 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 van onze
leerlingen en wellicht ook ons personeel.
Bij de kleuteringang hebben we ondertussen aan het begin van het pad een enkele
gele lijn getrokken. We doen een beroep op ouders en verzorgers om niet voorbij
deze gele lijn te komen. Mocht u toch behoefte hebben om dichter bij de school te
komen, kan dit tot aan de dubbele gele lijn. Het pad na de dubbele gele lijn is alleen
voor de kinderen en het personeel dat de kinderen helpt en toezicht houdt. Naast
een veilige inloop, bevordert deze manier van inlopen ook de zelfstandigheid van
onze kleuters.
Het ophalen van de kleuters kan achter de dubbele gele lijn en het ophalen van
groep 3 t/m 8 kan op het grote schoolplein achter de school of op het trottoir rond de
school.
Opmerkingen/aanmerkingen over maatregelen Corona?
Met ouders die andere meningen hebben of het met bepaalde maatregelen niet eens
zijn, gaan we graag in gesprek. In dat geval kunt u via de mail of telefonisch een
afspraak maken met de directie. Een gesprek hierover voor de deur of aan het hek is
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niet passend. Tijdens de inloop willen we onze tijd en aandacht geven aan een
rustige en veilige inloop van onze leerlingen.
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 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.
Afwezigheid personeel
In het geval dat personeel niet op school mag komen of in afwachting is van een
testuitslag, doen wij ons uiterste best om de klas op de eerste afwezigheidsdag te
vervangen. Ook hierbij kan het gebeuren dat we tegen onze eigen grenzen aanlopen
als dat regelmatig voorkomt en meerdere klassen betreft.
Intern en ook bovenschools zijn we bezig met een stappenplan over hoe te handelen
als deze situatie zich vaker voordoet. Op een later moment informeren we u hier
over. We gaan dan tijdelijk voor een bepaalde klas overschakelen op thuisonderwijs
(via de Chromebook) of we zijn genoodzaakt om klassen naar huis te sturen. Dit
laatste proberen we uiteraard te voorkomen. Wel vragen we u om alvast na te
denken hoe u dit thuis dan het beste kan organiseren qua opvang of bijvoorbeeld
thuiswerken in het geval dat uw kind niet alleen thuis kan zijn. We zullen u altijd zo
snel als mogelijk en het liefst bijtijds informeren. Uiteraard hopen we niet dat het
zover gaat komen, maar momenteel houden we met alles rekening.
Bereikbaarheid school
Door onderbezetting en (soms) thuiswerken van personeel zijn wij telefonisch soms
slecht te bereiken. We willen u vragen om alleen naar school te bellen als dit echt
noodzakelijk is. De kans dat de telefoon niet opgenomen wordt, is aanwezig en wordt
de komende weken en maanden wellicht nog groter. In noodgevallen en bij
ERNSTIGE omstandigheden kunt u Freek Kloeg bellen via het mobiele nummer
0642164731
Voor korte mededelingen aan de leerkracht kunt u Parro gebruiken. Voor langere
berichten en uitgebreider contact is de mail meer geschikt en uiteraard is er de
mogelijkheid om een fysieke afspraak te maken. Dit laatste uiteraard wel op afspraak
en binnen de geldende maatregelen zoals oa. de 1,5 meter afstand.

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

Ziekmelden en afmelden van leerlingen
We willen u vragen om ziekmeldingen en het afmelden van leerlingen vanaf nu niet
meer telefonisch te doen maar via Parro, direct bij de leerkracht. Dit scheelt in de
ochtend een heleboel telefoontjes en de leerkracht heeft meteen de juiste informatie.
Verder willen we u vragen om het eerder meegestuurde protocol van het RIVM en de
PO- raad goed door te lezen. We krijgen in de ochtend nog veel vragen over het
wel/niet naar school kunnen gaan, waarvan de antwoorden duidelijk beschreven
staan in het protocol. Als u na het lezen twijfelt, kunt u ons uiteraard bellen.
Startgesprekken / verwachtingsgesprekken met ouders
Inmiddels zijn de startgesprekken begonnen. De gesprekken zijn in de klas van uw
kind. U kunt de school binnenlopen kort voor uw afspraak en bij de ingang uw
handen desinfecteren. Ook kunt u dit doen in de klas. Bij klachten blijft u thuis en kan
er een nieuwe afspraak gemaakt worden. We willen u vragen om via de deur aan de
kant van de sporthal binnen te komen. De ingang aan de kant van de Sportlaan is
alleen beschikbaar voor kinderen en ouders van de BSO.
Ventilatie in ons huidige gebouw
Inmiddels zijn al onze schoolgebouwen geïnspecteerd en voorzien van een
categorie. Dit is gedaan omdat het ministerie van onderwijs deze opdracht heeft
gegeven, zodat de scholen die dat betreft passende maatregelen kunnen nemen en
advies kunnen krijgen om de ventilatie te verbeteren met betrekking tot het
voorkomen van de verspreiding van Corona.
Voor onze school geldt het volgende: categorie A, natuurlijke ventilatie.
Advies: Zet zoveel als mogelijk ventilatieroosters, ramen en (klaslokaal)deuren open
tijdens de lestijden. Lucht de lokalen/ruimtes in de pauzes, voor en na schooltijden.
Ventilatie in Kindcentrum De Samenstroom (volgend schooljaar)
Zoals u weet betrekken we met de school volgend schooljaar ons nieuwe gebouw.
Navraag bij de aannemer en de installateur heeft het volgende opgeleverd.
Voor ons nieuwe gebouw geldt het volgende: categorie F, Mechanisch
ventilatiesysteem MET warmteterugwinning, ZONDER recirculatie.
Advies: Zet het systeem op de hoogste stand en laat deze 24-7 aanstaan.
Indien Corona en ventilatie langer een onderwerp blijft, zitten we met onze school en
onze leerlingen voor de toekomst dus heel goed. Daarnaast heeft deze vorm van
ventilatie geen negatieve gevolgen voor de temperatuur.
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Temperatuur in de school ivm. ventilatie
De komende weken en wellicht ook maanden (we hopen het niet) starten we de dag
met ALLE ramen en deuren open. We volgen hierin het advies van het RIVM en de
rijksoverheid. U zult begrijpen dat er in de school veel tocht is en dat de temperatuur
soms onaangenaam is. Uiteraard springt de kachel eerder dan normaal in het
seizoen bij, maar we kunnen niet voorkomen dat het frisser zal aanvoelen. We doen
een dringend beroep op u om te zorgen voor passende kleding voor uw zoon of
dochter. De kinderen mogen een extra vestje of jasje op school hebben om deze aan
te trekken wanneer ze dat willen.
Als we merken dat het te koud wordt, sluiten de leerkrachten enkele ramen, alleen
zal het nooit voorkomen dat alle ramen in een lokaal dicht blijven. Zodra de klas
buiten het lokaal is voor bijvoorbeeld, pauze, gym of zwemmen, openen we weer alle
ramen en deuren zodat de lucht wordt ververst.
Bewegingsonderwijs en zwemmen
De gemeente heeft onze klacht over de onveilige route naar de nieuwe sporthal erg
serieus genomen en erkent. De gemeente is bereid om op zeer korte termijn een
tijdelijke brug te bouwen achter de Scapino of het notariskantoor. Het is nu even
wachten op de uitkomsten van het bodemonderzoek en akkoord van de
grondeigenaren.
Volgende week zijn de lessen van groep 3 t/m 8 nog op het eigen schoolplein.
Voor de zwemlessen hebben we met Sportfondsen de afspraak dat onze klassen
met een bus worden gebracht en opgehaald. Dit loopt tot de herfstvakantie.
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.
Begrip en samenwerking
We beseffen ons als school dat we nog steeds veel van u als ouder vragen. Ook in
deze nieuwsbrief vragen we weer heel veel. Ik hoop dat u beseft dat we dat alleen
maar doen om het voor uw kind zo prettig en veilig mogelijk te maken en het
onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Daarnaast hebben we de verplichting
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ons te houden aan de geldende protocollen. Alle keuzes die we maken staan in het
teken van veiligheid voor onze leerlingen en het personeel en soms zijn het geen
keuzes, maar zijn ze opgelegd vanuit de overheid.
We kunnen als team alleen het beste voor uw kind betekenen als we dat samen
doen met u. De komende weken en maanden worden spannend. Hoe gaan we alles
door laten gaan als we straks echt onderbezet zijn en hoe pakken we dan eventueel
het thuisonderwijs weer op zoals een half jaar geleden? Veel vragen en
onzekerheden gaan op ons afkomen, maar gelukkig hebben we de positieve ervaring
van een half jaar geleden. We hebben hier het volste vertrouwen in. Indien u vragen
heeft of ons iets wilt laten weten bent u natuurlijk van harte welkom.

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
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