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Hellevoetsluis, 6 november 2020 

 
Betreft: nieuwsbrief week 45 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Terugblik schoolweek 
 
We kijken terug op een fijne en rustige schoolweek. Geen van onze klassen hebben 
thuis gewerkt en er was geen vervanging nodig. Het zonnetje zorgde voor een 
heerlijke temperatuur in de school en ook het buitenspelen was daardoor extra 
prettig. In en om de school zijn we allemaal goed gewend geraakt aan de situatie van 
nu. Nogmaals bedanken we u voor de medewerking. 
 
Schoolbezoek nieuw bestuur 
 
Afgelopen maandag hebben we ons nieuwe bestuur Edumare ontvangen voor een 
zogenaamd schoolbezoek. We hebben onze school gepresenteerd en verteld over 
onze ontwikkelingen. Uiteraard hebben we dit op een aangepaste manier gedaan 
vanwege de huidige maatregelen. Zo was het niet mogelijk om in de klassen te kijken 
en ook het gesprek met alle collega’s kon niet doorgaan. 
Ondanks deze beperkingen hebben we een prettige ochtend gehad waarbij we 
complimenten hebben gekregen voor de ontwikkeling die de school de laatste jaren 
doormaakt en de stappen die we zetten richting het nieuwe Kindcentrum. Uiteraard 
zijn er verbeterpunten, maar deze hebben we goed in beeld en daar werken we hard 
aan. 
 
In de komende maanden willen we ook bij u peilen hoe we er als school voorstaan 
en waar nog verbeterpunten liggen. U krijgt dan van ons dan een digitale vragenlijst 
met het verzoek om deze in te vullen. 
 
Bibliotheek op School en Meer Muziek op School 
 
We zijn trots dat we u kunnen melden dat onze school mee gaat doen aan een 
uitbreiding van het programma van de Bibliotheek op School. Naast de lessen en het 
aanbod rondom boeken, lezen en de prachtige bibliotheek, krijgen al onze leerlingen 
binnenkort ook een muzikaal aanbod. 
Binnen het programma wordt muziek ingezet als middel om de taalontwikkeling te 
stimuleren. Woordenschat, begrijpend lezen/luisteren en uitspraak krijgen op een 
muzikale manier extra aandacht. Het programma is voor leerjaar 1 t/m 8. 
 
Enkele onderdelen: 

- ZangExpress plus begeleiding op het gebied van zang voor groep 1    
      t/m 8 door de leesconsulent/muziekleerkracht  
-     Nationale Voorleesdagen: Muzikale activiteiten voor groep 1 t/m 8 
-     Kindermuziekweek: een bijeenkomst voor alle leerlingen van   
      groep 5 in het Cultuurhuis. 
-     Songfestival: Leesconsulent verzorgt lessen voor groep 7 en 8    
      gericht op songfestival en het maken van teksten (maakonderwijs). 
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-     Instrumentale lessen: voor de groepen  5 en 6  worden muzikale     
      lessen door een externe vakleerkracht aangeboden.  
-     Eindejaarsoptreden: We sluiten het jaar feestelijk af (afscheid   

           schoolgebouw) waarbij de leerlingen laten zien wat ze geleerd  
      hebben.   

Zwembad gesloten vanaf woensdag 4 november 
 
Het zwembad in de Eendr8 heeft haar deuren voor 2 weken moeten sluiten vanwege 
de verscherpte maatregelen rondom Corona. Dat betekent dat het schoolzwemmen 
t/m woensdag 18 november niet door kan gaan. We hopen dat we vanaf donderdag 
19 november weer gebruik kunnen maken van het zwembad. 
 
Belangrijke data: 
 
4 december Sinterklaasviering 
16 december Kerstviering 
17 december 14:00 uur start Kerstvakantie 
4 januari 2021, weer naar school. 

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  


