Hellevoetsluis, 25 september 2020
Betreft: nieuwsbrief week 39
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Terugblik schoolweek
We zijn blij dat we weer volle klassen met leerlingen hebben. De versoepelingen
waar we u vorig weekend over hebben geïnformeerd zijn meteen zichtbaar op
school. Daarnaast is er nu minder onduidelijkheid of kinderen wel/niet naar school
mogen en hoeven we gelukkig geen leerlingen meer naar huis te sturen. Het
aangepaste protocol en de nieuwe beslisboom heeft u afgelopen woensdag al van
ons ontvangen.
Onze eerste collega’s hebben gebruik gemaakt van de voorrangsregeling voor
leerkrachten bij het testen op een besmetting. Collega’s konden de dag erna getest
worden en kregen binnen 24 uur de uitslag. Ondanks hun afwezigheid hebben de
leerlingen daar geen negatieve gevolgen van ondervonden en kon het onderwijs aan
onze leerlingen gewoon (fysiek) doorgaan.
Temperatuur in de school, ventilatie en aangepaste kleding
We merken deze week dat de temperatuur in school flink aan het dalen is. Vanwege
de benodigde ventilatie is er altijd een tochtje door de school welke in combinatie met
de buitentemperatuur steeds onaangenamer voelt. Nogmaals doen we een oproep
aan u om rekening te houden met de kleding van uw kind. Deze week hebben we
nog veel kinderen in korte broeken en t-shirts gezien zonder vestje en/of jas.
Ondanks dat de herfst en winter in aantocht is, blijven we de komende tijd goed
ventileren (ramen en deuren open). Het wordt dus nog kouder! De verwarming staat
inmiddels aan maar vanwege de (benodigde) tocht zal er altijd een fris windje in de
school rondgaan.
Inhaalronde toetsen
In mei/juni is de CITO toets-ronde vanwege het thuiswerken en Corona niet
doorgegaan. Doordat we nu een gedeelte van de voortgang (data) missen van onze
leerlingen, hebben we besloten om een aantal toetsen alsnog af te nemen. We doen
dit voor de vakgebieden lezen, spelling en rekenen. Door dit te doen en goed te
kijken naar de vorderingen van de leerlingen, kunnen we het onderwijs beter op hen
afstemmen en inspelen op eventuele achterstanden. De normering van de toets is
aangepast en houdt rekening met het moment in het jaar en de periode van het
thuiswerken.
Terugblik studiedag
We kunnen terugkijken op een intensieve studiedag. We hebben als team onze
(basis) visie op het werken in het nieuwe Kindcentrum besproken en een concept
neergezet. De komende weken werken we deze verder uit, bespreken we deze met
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onze MR, waarna we deze ook met u kunnen delen. Ons bezoek aan de bouwplaats
werd door omstandigheden afgezegd waardoor we enkel een wandeling hebben
kunnen maken buiten de hekken van de bouwplaats. De foto’s en video’s die we voor
u en de kinderen wilden maken, laten dus nog even op zich wachten.
Bewegingsonderwijs en zwemmen
Het is de gemeente nog steeds niet gelukt om voor onze leerlingen een veilige route
te organiseren naar de sporthal. We blijven ook volgende week weer regelmatig ‘aan
de bel trekken’. Ondertussen beraden we ons samen met de buurtscholen op
vervolgstappen.
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 verloopt het busvervoer prima.
Toegang tot Parro
Indien u geen toegang (meer) heeft tot Parro kunt u een mail sturen naar info@hendrikboogaard.nl Collega Wilma Heinrichs (wilma.heinrichs@edumarevpr.nl) helpt u graag
om (weer) toegang te krijgen. Als contact met de leerkracht via Parro niet lukt, kunt u
telefonisch of via de mail contact opnemen met de leerkracht zodat dit snel opgelost
kan worden.
Nieuwe mailadressen
Vanwege de overgang naar het nieuwe bestuur hebben alle collega’s een nieuw
mailadres. De adressen hebben de volgende opmaak:
voornaam.achternaam@edumarevpr.nl De oude mailadressen kunt u voorlopig nog
even blijven gebruiken omdat de mail nog tijdelijk wordt doorgestuurd. Om de
communicatie soepel te laten verlopen verzoeken we u de nieuwe adressen te gaan
gebruiken. Enkele voorbeelden: Freek Kloeg: freek.kloeg@edumarevpr.nl Femi
Sluimer: femi.sluimer@edumarevpr.nl
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Overgang nieuw netwerk
Deze week is er door een extern bedrijf gewerkt aan een interne ICT-migratie. Deze
overgang is goed verlopen dankzij de aansturing van meester Yoran Belder. Met
hulp van meester Twan van der Vliet en onze conciërge Sander, is de klus geklaard.
De komende week zetten we de ‘puntjes op de i’ zodat we weer klaar zijn voor de
situatie waarin we eventueel weer tijdelijk over moeten gaan naar thuisonderwijs. Via
deze nieuwsbrief bedanken we hen voor al het extra werk dat zij hebben verricht.
Bedankt voor de medewerking.
We merken dat de telefoon steeds minder vaak gaat in de ochtend. Afmeldingen of
ziekmeldingen worden dus steeds vaker doorgegeven via Parro, direct aan de
leerkracht. Daarnaast verloopt de inloop van de schooldag erg soepel en houdt (bijna
iedereen) zich aan de afspraken die gemaakt zijn. Doordat alle leerlingen op tijd in de
klas aanwezig zijn, en er veel stilte op de gangen is, start de dag heel rustig en
kunnen de leerlingen heerlijk de dag beginnen in hun lees/prentenboek. De
telefoonlijnen blijven vrij voor urgente zaken en de collega’s hebben meteen om half
9 (of eerder) de volle aandacht voor de kinderen. Mededelingen van ouders aan de
leerkracht gaan via de email en Parro en (fysieke) gesprekken verlopen zoals
afgesproken via een geplande afspraak.
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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