Hellevoetsluis, 2 oktober 2020
Betreft: nieuwsbrief week 40

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Dag van de leerkracht, maandag 5 oktober
Aankomende maandag is het de dag van de leerkracht. Een dag waarop we ‘ons’
mooie vak vieren en een dag waarop we onze leerkrachten in het zonnetje zetten en
bedanken voor hun mooie, belangrijke en ook uitdagende werk. Zeker in de huidige
tijd waarin veel onzeker is en de leerkracht ondanks alle aanpassingen zorgt dat het
onderwijs aan onze kinderen door kan gaan, zijn we onze collega’s erg dankbaar.

We wensen onze collega’s maandag een extra mooie dag toe en via
deze nieuwsbrief willen we hen extra bedanken voor hun werk en
inzet ten behoeve van het onderwijs en de zorg aan onze kinderen!
Herinnering formulier foto en video
U heeft deze week via de mail een formulier ontvangen over het gebruik van foto en
video en toestemming daarvoor. Wilt u deze uiterlijk volgende week voor ons digitaal
invullen en terugsturen? U kunt deze sturen naar: wilma.heinrichs@edumarevpr.nl
Herinnerring instellen basispoort( thuiswerken) en doorgeven nieuw mailadres
U heeft deze week een mail gekregen over het thuis instellen van basispoort zodat
onze leerlingen van groep 4 t/m 8 goed thuis kunnen werken als dit aan de orde is.
Graag vragen wij nogmaals uw aandacht hiervoor. In de mail staat beschreven wat u
moet doen en welke stappen u moet ondernemen als u de activatiemail niet heeft
ontvangen.
Bewegingsonderwijs en zwemmen
We hebben eindelijk de toezegging van de gemeente voor een veilige looproute van
onze klassen naar de nieuwe sporthal toe. Op korte termijn wordt er een (nood)brug
ter hoogte van het notariskantoor en de Scapino aangelegd. Op voorwaarde dat we
rustig en zonder fietsen het terrein en de brug gebruiken, kunnen onze klassen
zometeen snel en veilig naar de sporthal. De brug zal alleen toegankelijk zijn voor
onze school en die van onze overburen (Montessori). Waarschijnlijk wordt deze
afgesloten met een hek. Uiteraard houden we de uitvoering van deze toezegging
goed in de gaten. Volgende week zijn de lessen van groep 3 t/m 8 nog steeds op het
eigen schoolplein. We hopen dat dit de laatste week is.
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Parkeren en overlast (Triathlonweg) auto’s, onveilige situaties
Nu het weer wat minder aan het worden is, merken we dat steeds meer kinderen met
de auto worden gebracht. We doen een beroep op u om gebruik te maken van de
vele parkeerplaatsen rondom de school. We zien geregeld onveilige situaties voor
onze leerlingen doordat auto’s op de weg stoppen, dubbel geparkeerd staan of op de
stoep staan. Ook de bewoners van de Triathlonweg (tegenover de hoofdingang)
hebben hier overlastlast van. Gebruik alstublieft de parkeervakken of de grote
parkeerplaats bij de (oude) sporthal of kom te voet of op de fiets. We bedanken u
vriendelijk!
Actueel houden persoonsgegevens, mailadressen en telefoonnummers
In deze tijd is communicatie (op afstand) nog belangrijker dan normaal. We willen u dan
ook vragen om wijzigingen in de persoonsgegevens, gezinssituatie, mailadressen en
telefoonnummers door te geven op school. Daarnaast kan het ook handig zijn om extra
telefoonnummers en mailadressen door te geven.
U kunt een mail sturen naar collega Wilma Heinrichs (wilma.heinrichs@edumarevpr.nl)
Zij zal voor u de gegevens aanpassen of aanvullen in ons leerlingvolgsysteem zodat
ook de leerkracht van uw kind beschikt over actuele informatie. Uiteraard gaan wij
zorgvuldig en volgens de AVG-wetgeving om met uw gegevens.
Inschrijven broertje zusjes, en andere kinderen
Omdat we druk bezig zijn met de voorbereidingen richting ons Kindcentrum is het
belangrijk dat we enigszins kunnen inschatten hoeveel kinderen we de komende
jaren kunnen verwachten. Als broertjes of zusjes nog niet zijn ingeschreven of u kent
kinderen die naar onze school willen gaan en deze zijn nog niet ingeschreven, stuur
dan een mail naar collega Wilma Heinrichs. wilma.heinrichs@edumarevpr.nl
U krijgt dan via de mail een inschrijfformulier welke u digitaal kunt invullen en terug
kunt sturen. U bent dan verzekerd van een plek in het Kindcentrum en wij kunnen de
komst van de kinderen alvast goed voorbereiden.
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
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