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Hellevoetsluis, 15 oktober 2020 

 
Betreft: nieuwsbrief week 42 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Terugblik schoolweek 

De week is rustig verlopen. Weinig collega’s moesten thuisblijven met klachten en 
geen van onze klassen hebben thuisgewerkt. Ook was het fijn om te zijn dat bijna 
alle leerlingen de hele week op school zijn geweest. Gisteren hebben we u 
geïnformeerd over de persconferentie van dinsdagavond en de impact op het 
basisonderwijs en dat er weinig tot geen extra gevolgen zijn voor de school, het 
onderwijs en onze leerlingen. 

Mocht de situatie veranderen in de vakantie, hoort u van ons. 

Herfstvakantie en studiedag 

Vanmiddag om 14:00 uur start de herfstvakantie. (morgen 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. 

Nieuwe gegevens rekeningnummer school voor ouderbijdrage 

Vorige week heeft u een brief ontvangen met het verzoek om de jaarlijkse 
ouderbijdrage te betalen. In de tussentijd is de naamstelling aangepast. Het 
rekeningnummer blijft gelijk maar staat nu op naam van Onderwijsgroep Edumare 
uit Abbenbroek. Voor de volledigheid hebben we de brief nogmaals bijgevoegd met 
de nieuwe naam. Inmiddels hebben we gezien dat al 38 gezinnen de bijdrage 
hebben overgemaakt. Veel dank hiervoor. 

Bewegingsonderwijs en veilige route naar de sporthal 

Volgende week dinsdag start een aannemer via de gemeente met de aanleg van de 
beloofde noodbrug naar de nieuwe Eendr8. Zoal het er nu naar uitziet kunnen onze 
klassen na de herfstvakantie gebruikmaken van een veilige en snelle route naar de 
gymles en de zwemles. Hiermee komt het tijdelijke busvervoer naar de zwemlessen 
te vervallen. We wensen onze leerlingen en collega’s heel veel plezier in de 
prachtige nieuwe sporthal. Lekker warm en droog! 

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  
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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.  

We hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u voor nu een 
mooie herfstvakantieweek toe samen met uw gezin. 

 

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  


