Hellevoetsluis, 30 oktober 2020
Betreft: nieuwsbrief week 44
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Terugblik schoolweek
Na de herfstvakantie zijn we weer vol frisse moed gestart. Deze week heeft onze
groep 7/8, 2 dagen thuisgewerkt. In de school hangt een rustige en prettige sfeer. De
leerkrachten zorgen dat binnen de gestelde ventilatie-eisen er een aangename
temperatuur heerst in de lokalen zodat onze leerlingen het niet te koud krijgen. Wel is
het nog steeds handig dat kinderen een extra jasje of vestje meenemen naar school.
De tocht in de school blijft aanwezig en noodzakelijk om te voldoen aan voldoende
ventilatie.
Terugblik studiedag 26 oktober
Op onze studiedag hebben we in kleine groepjes en online gewerkt aan verdere
verbeteringen van ons onderwijs. We zijn wederom bezig geweest met de
voorbereidingen voor het lesgeven in units zoals we dat gaan organiseren in het
Kindcentrum. In ons oude gebouw zijn we deze week de gemeenschapsruimte gaan
gebruiken als verlenging van de huidige groepslokalen. Deze situatie komt erg in de
buurt van de situatie zoals we dat gaan doen in het Kindcentrum. Hierbij gaat het om
de leerjaren 3 t/m 7. Onze leerlingen en leerkrachten kunnen zich op deze manier
nog beter voorbereiden op de toekomst.
Voor sommige leerlingen wijzigen de gymtijden. In dat geval zal de groepsleerkracht
u daarover informeren.(of dit is al gedaan)
Update Corona-maatregelen en nieuw protocol
In de herfstvakantie is er een nieuw Coronaprotocol opgesteld met wat kleine
wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. Voor onze school heeft dit weinig tot
geen gevolgen. U bent volledig op de hoogte gebracht in onze brieven van voor de
vakantie. Bijgevoegd bij deze mail vindt u het meest recente protocol.
Wat kleine wijzigingen:
•

Externen zijn alleen welkom als zij het primaire proces ondersteunen (les en
zorg geven aan onze leerlingen) Voorbeelden zijn: begeleiding, onderzoek
logopedie, SMW, schoolcontactpersoon en de leerkrachten van muziek. Bij
twijfel is er overleg met de directie. Technisch personeel voor onderhoud en
klussen is alleen welkom als het gaat om veiligheid en noodvoorzieningen.

•

Met ouders van onze school voeren we momenteel weer alle gesprekken
telefonisch of online.(mail, Teams enz.)

•

Indien externen in het gebouw zijn, voeren we de bekende triage uit en dienen
zij zich te houden aan de voorschriften. (handen wassen, desinfecteren en 1,5
meter afstand) Deze externen komen nooit in de buurt van onze leerlingen.

•

Onze collega’s dragen een mondkapje bij binnenkomst in de Eendr8. Binnen
school hebben onze collega’s een eigen keuze. Geen van de collega’s heeft
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hier momenteel behoefte aan. Enkele externe hulpverleners heeft vanuit
zijn/haar leidinggevende wel dit draagadvies meegekregen.
•

Voor de gymlessen en de zwemlessen zijn er wat aanpassingen mbt. het
gebruik van de kleedkamers en looproutes in het gebouw. Als dat van belang
is voor u, krijgt u deze info via de groepsleerkracht van uw kind.

Laatste herinnering formulier foto en video
U heeft een paar weken geleden via de mail een formulier ontvangen over het
gebruik van foto en video en toestemming daarvoor. Wilt u deze zo spoedig mogelijk
voor ons digitaal invullen en terugsturen? U kunt deze sturen naar:
wilma.heinrichs@edumarevpr.nl Iedereen die dit al gedaan heeft, heel erg bedankt!
Herinnerring instellen basispoort (thuiswerken leerlingen leerjaar 4 t/m 8)
U heeft een paar weken geleden 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 is tijdens het thuiswerken van onze
groep 7/8 gebleken dat veel ouders dit nog niet hadden gedaan. Dit was vervelend
voor sommige leerlingen omdat ze daardoor niet hun werk konden maken.
Nogmaals vragen we aandacht hiervoor. Uw kind (leerjaar 4 t/m 8) kan in het geval
van thuiswerken, niet zijn/haar werk maken op de Chromebook als dit niet door u is
gedaan. De activatiemail is gestuurd naar het mailadres van de ouders.
Via de leerkracht kunt u laten weten als u de mail niet (meer) heeft. We zorgen dan
da u de activatiemail nogmaals ontvangt,
Gebruik nieuwe Eendr8 en veilige route voor onze klassen
In de herfstvakantie is het eindelijk gelukt om een noodbrug aan te leggen voor onze
leerlingen. Er is nu een veilige looproute naar de Eendr8! De brug is inmiddels in
gebruik en wordt door onze klassen veelvuldig gebruikt op weg naar de gym - en
zwemlessen. Via Parro heeft u ongetwijfeld de foto’s ontvangen van de eerste
gymlessen in het prachtige nieuwe Sportcomplex De Eendr8.
Herhaling, 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.
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Herhaling, 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.
Mailadres en contact met zorg
Onze collega’s van de zorg hebben een nieuw gezamenlijk mailadres. Dit is
H.BoogaardSL-IB@edumarevpr.nl
Uiteraard kunt u hen ook individueel benaderen:
Anne Lammers: Anne.Lammers@edumarevpr.nl
Sandra van Bijleveld: Sandra.Bijleveld@edumarevpr.nl
Herhaling, ouderbijdrage
Voor de herfstvakantie heeft u een brief ontvangen met het verzoek om de jaarlijkse
ouderbijdrage te betalen. Inmiddels hebben we gezien dat ouders van 105 leerlingen
de bijdrage al hebben overgemaakt. Veel dank hiervoor. Aangezien de
voorbereidingen voor Sint en Kerst al begonnen zijn, vragen we de overige ouders dit
ook te doen.
Voortgang Kindcentrum
De voortgang van ons nieuwe Kindcentrum verloopt zeer voorspoedig. Uiteraard kunt
u de bouw live volgen zodra u met uw kind over de AI-Laan rijdt of bij de Eendr8
bent. Voor de Kerst zal het gebouw waarschijnlijk wind - en waterdicht zijn en lijkt het
gebouw aan de buitenkant klaar. In de periode daarna wordt gewerkt aan de
binnenzijde waarna we op 28 juni 2021 het gebouw opgeleverd krijgen. De
kinderopvang trekt al voor de zomervakantie in het gebouw, wij als scholen zullen het
schooljaar afmaken in het oude gebouw en het nieuwe schooljaar starten in het
Kindcentrum.
Achter de schermen zijn we hard bezig met de bestellingen en
aanbestedingstrajecten van het meubilair en de inrichting van de speellokalen, de
algemene ruimtes en de units. Samen met de gemeente en onze architecten zitten
we daarnaast ook nog in een traject om de buitenruimte (schoolpleinen) voor onze
leerlingen zo mooi en uitdagend mogelijk samen te stellen.
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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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