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Hellevoetsluis, 20 november 2020 

 
Betreft: nieuwsbrief week 47 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Terugblik schoolweek 
We kijken wederom terug op een fijne en rustige schoolweek. In de onderbouw 
merken we de bekende onrust bij de leerlingen vanwege de aankomst van 
Sinterklaas. In ons speellokaal staat sinds deze week een bed waarin de Sint  
regelmatig de nacht doorbrengt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze week hebben 3 collega’s een coronatest ondergaan. Deze collega’s hebben 
inmiddels allemaal een negatieve uitslag ontvangen. Doordat (duo)collega’s extra 
hebben gewerkt heeft dit geen nadelige gevolgen gehad voor onze leerlingen en het 
onderwijs. De klassen hebben gewoon doorgedraaid en onze leerlingen hebben 
gewoon fysiek les gehad van hun eigen vertrouwde leerkracht. We bedanken de 
betreffende collega’s nogmaals voor hun extra inzet. 

  
Zwembad weer open 
Sinds gisteren is het zwembad in de Eendr8 weer open. Onze klassen kunnen dus 
weer volgens planning meedoen met het schoolzwemmen. 
 
Datum schoolfotograaf in jaarplanning 
Inmiddels is de fotograaf voor de schoolfoto’s gereserveerd. De fotograaf bezoekt 
ons op 18 en 19 mei 2021. Als de maatregelen dit tegen die tijd toelaten, worden er 
weer klassenfoto’s en individuele foto’s gemaakt van onze leerlingen. 
 
Update Corona-maatregelen en nieuw protocol 
Er is een nieuw coronaprotocol verschenen vanuit de PO-Raad en het RIVM. In deze 
versie zitten geen noemenswaardige aanpassingen ten opzichte van de vorige 
versie. Bijgevoegd bij deze mail vindt u het meest recente protocol. 
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Herinnering formulier foto en video 
We hebben helaas nog niet alle formulieren binnen met toestemming voor het 
gebruik van beeldmateriaal en foto’s. Bijgevoegd bij dit bericht vindt u nogmaals dit 
formulier. U kunt deze sturen naar: wilma.heinrichs@edumarevpr.nl Iedereen die dit 
al gedaan heeft, heel erg bedankt! Als wij geen nieuw formulier ontvangen, gebruiken 
we de laatst gegeven toestemming (van vorig jaar) 
 
Instellen Basispoort (thuiswerken leerlingen leerjaar 4 t/m 8)  
Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor het instellen van Basispoort. 
Basispoort is noodzakelijk als een klas thuis moet werken omdat er geen vervanging 
is. In een mail van een paar weken geleden staat beschreven wat u moet doen en 
welke stappen u moet ondernemen als u de activatiemail niet heeft ontvangen. We 
merken dat sommige gezinnen dit pas gaan doen op de dag als de klas thuis werkt. 
In dat geval zijn we te laat en ondervinden onze leerlingen hinder omdat ze thuis niet 
de verwerking kunnen doen van de lesstof. Bijgevoegd bij dit bericht ontvcangt u 
nogmaals de benodigde informatie. 
 
Wilt u dit thuis alstublieft met uw kind thuis uitproberen en instellen? Dit kan ook op 
een Smartphone, tablet of computer van thuis. De Chromebook van school is hier 
niet voor nodig. Via de leerkracht kunt u laten weten als u de mail niet (meer) heeft of 
als u hulp nodig heeft.  
 
Parkeren en overlast auto’s, onveilige situaties voor onze leerlingen 
In het najaar merken we dat steeds meer kinderen met de auto naar school 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 (Sportlaan) stoppen, dubbel geparkeerd staan of 
op de stoep staan. Ook de bewoners van de Triathlonweg (tegenover de 
hoofdingang) hebben hier overlast 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! Inmiddels is de wijkagent op de hoogte gebracht door bewoners en 
hebben wij gevraagd zo nu en dan toezicht te houden op de verkeersveiligheid 
rondom de school. (Handhaving!) 
 
Inschrijven broertjes en zusjes. 
We willen u vragen om broertjes en zusjes van onze leerlingen vroegtijdig in te 
schrijven op school. Dit kan al op jonge leeftijd vanaf een jaar of 2. We merken een 
gezonde interesse in de school en het nieuwe Kindcentrum waarbij we helaas 
beperkte ruimte hebben in het nieuwe gebouw. We zouden het jammer vinden als 
broertjes en/of zusjes moeten wachten of wellicht niet geplaatst kunnen worden. 
Als u uw kind wilt inschrijven kunt u een mail sturen naar: 
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. 
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Ouderbijdrage schooljaar 2020/2021 
Voor de herfstvakantie heeft u een brief ontvangen met het verzoek om de jaarlijkse 
ouderbijdrage te betalen. Inmiddels hebben we gezien dat al veel ouders de bijdrage 
hebben overgemaakt. Veel dank hiervoor. Aangezien de voorbereidingen voor Sint 
en Kerst al begonnen zijn, vragen we de overige ouders dit ook te doen. Bijgevoegd 
bij dit bericht nogmaals de brief van de ouderbijdrage. 
 
Voortgang Kindcentrum 
De voortgang van ons nieuwe Kindcentrum verloopt zeer voorspoedig. Het gebouw is 
bijna wind - en waterdicht en vandaag is begonnen met het plaatsen van de deuren 
en kozijnen. De opleverdatum is definitief vastgesteld op 28 juni 2021. Als alles vanaf 
nu volgens planning blijft verlopen, kunnen we op de eerste dag na de 
zomervakantie in ons prachtige nieuwe gebouw starten met ons onderwijs. 
We zijn druk met de voorbereiding en de planning van de verhuizing en de laatste 
projecten zoals de ICT en de buitenruimte. 
 
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  


