Hellevoetsluis, 9 oktober 2020
Betreft: nieuwsbrief week 41
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Terugblik schoolweek
Deze week hebben we u op de hoogte gebracht van een positieve Corona-test
uitslag bij één van onze leerlingen. U heeft ook kunnen lezen dat de GGD ons advies
heeft gegeven en dat dit geen verdere consequenties heeft voor de school, het
personeel en alle andere leerlingen op school. We zijn tevreden over de
samenwerking met de GGD en de manier waarop we intern de juiste stappen hebben
kunnen nemen. Indien u een andere mening heeft over bijvoorbeeld de
communicatie daarover richting u, horen we dit graag.
Daarnaast bedanken we wederom alle ouders, leerlingen en collega’s voor het
begrip, de samenwerking en de flexibiliteit die we steeds mogen ontvangen in het
geval dat we geen inval kunnen organiseren voor onze leerlingen. Deze week
hebben 2 groepen, 1 of meerdere dagen thuisgewerkt.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?
Alle begrip daarvoor. Voor de meest gestelde vragen verwijzen wij u naar de website
van de GGD Rotterdam-Rijnmond: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragenantwoorden Tijdens kantoortijden zijn zij bereikbaar via telefoonnummer 010 4339260. Voor school specifieke vragen zijn wij persoonlijk beschikbaar.
Stuurt u dan een emailbericht via freek.kloeg@edumarevpr.nl of bel met 0181313194 (nood: 06-42164731)

Herfstvakantie en studiedag
Donderdagmiddag 15 oktober om 14:00 uur start de herfstvakantie. (vrijdag is de
school gesloten) Op maandag 26 oktober heeft het team een studiedag welke we
online en in kleine groepjes gaan organiseren. Wederom werken we met elkaar aan
de voorbereiding richting ons nieuwe Kindcentrum en de inhoud van ons onderwijs.
We verwachten de leerlingen weer op dinsdag 27 oktober.
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Herinnering formulier foto en video
U heeft via de mail een formulier ontvangen over het gebruik van foto en video en
toestemming daarvoor. Inmiddels hebben we ongeveer 70 formulieren retour
ontvangen. Dank daarvoor! Wilt u deze uiterlijk volgende week voor ons digitaal
invullen en terugsturen als dit nog niet is gedaan? U kunt deze sturen naar:
wilma.heinrichs@edumarevpr.nl

Herinnering instellen basispoort( thuiswerken) en doorgeven nieuw mailadres
U heeft 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. Deze week hebben we helaas moeten ervaren dat nog niet iedereen dit
heeft gedaan. Onze leerlingen van groep 8 konden tijdens het thuiswerken nog niet
allemaal snel en goed starten met hun werk. Als u hulp nodig heeft helpen we u
graag.

Bewegingsonderwijs en veilige route naar de sporthal
De beloofde brug en de veilige route naar de nieuwe gymzaal is helaas nog niet
aangelegd. We wachten vol spanning af en blijven in contact met de gemeente.
Volgende week zijn de lessen van groep 3 t/m 8 nog steeds op het eigen schoolplein.
We hopen wederom dat dit de laatste week is.

Herhaling aandachtspunt, afstand houden bij halen/brengen leerlingen
We 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.
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School voldoet aan ventilatie-eisen
Ondanks ons oude gebouw, voldoen we aan de ventilatie-eisen die momenteel
gesteld worden. U heeft eerder al kunnen lezen dat er een onderzoek heeft
plaatsgevonden in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. Met voldoende ramen
en deuren open zijn verdere maatregelen niet nodig.
Ons nieuwe gebouw (na de zomervakantie) voldoet aan de beste normen die op dit
moment mogelijk zijn (frisse scholen B)

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
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