Hellevoetsluis, 27 november 2020
Betreft: nieuwsbrief week 48
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Terugblik schoolweek
Deze week hebben onze leerlingen hun vaardigheden kunnen laten zien tijden de
Pietengym-lessen. Ook is deze week het schoolzwemmen weer gestart na de
heropening van het zwembad. In groep 8 is politieagent Jim op bezoek geweest om
met de klas te praten over (de gevaren van) het gebruik van social media en de soms
nare en heftige gevolgen.
Daarnaast hebben ook deze week weer al onze klassen fysiek onderwijs gevolgd.
Ondanks het nare virus en mede dankzij de inzet van onze collega’s ondervinden de
leerlingen weinig tot geen overlast van alles rondom Corona en de maatregelen op
school.
Sinterklaasviering
Sinterklaas slaapt de laatste tijd regelmatig in het bed in het speellokaal. Hij heeft
laten weten dat hij op vrijdag 4 december bij ons op school zal zijn. Uiteraard neemt
hij een paar Pieten mee en zakken vol cadeaus. We hopen natuurlijk wel dat
Sinterklaas en de Pieten niet verkouden zijn want dan mogen ze niet in de school
komen. Ook moeten zij net als de meesters en juffen en de leerlingen regelmatig hun
handen wassen.

Deze dag zijn de schooltijden zoals op een normale dag en de kinderen komen
gewoon naar binnen en bezoeken de Sint tijdens de schooldag in het speellokaal.
Ivm. de huidige maatregelen zal er geen aankomst zijn op het plein waarbij ouders
aanwezig mogen zijn. Via Parro bent u geinformeerd over de Sinterklaasviering in de
bovenbouwgroepen.
Aanstaande maandag mogen alle leerlingen hun schoen zetten op school. Vergeet
dus geen schoen mee te nemen als deze nog niet op school is.
Kerstviering
Op woensdag 16 december vieren we met onze leerlingen het kerstfeest. Helaas
kunnen we er geen gezamenlijke viering van maken waarbij we ook u als ouder actief
kunnen betrekken. Net als alles op dit moment is ook de kerstviering dit jaar anders.
Toch maken we er een hele fijne viering van op school.

Hendrik Boogaardschool Sportlaan 4 3223 EV Hellevoetsluis 0181-313194
info@hendrik-boogaard.nl www.rkbshendrik-boogaard.nl

Wat kunnen we u al vertellen?
De kerstviering wordt gevierd per klas of per unit. De kinderen worden in de vroege
avond op school verwacht en vieren in hun eigen groep het kerstfeest met de eigen
leerkrachten en de eigen klasgenootjes. De kinderen krijgen eten en drinken zodat er
geen eten vanaf huis meegenomen hoeft te worden. De activiteitencommissie is druk
bezig om alles te organiseren. De viering op school duurt 1,5 á 2 uur. De start en het
einde van de viering is op verschillende tijdstippen zodat er geen drukte rond de
school ontstaat bij het halen en brengen. Omdat het aan het einde van de viering
donker is willen we u vragen om uw zoon of dochter op te halen. Wilt u dit alstublieft
alleen doen en niet met meerdere personen? Dit ook weer in verband met drukte
rondom het gebouw. U krijgt van ons nog informatie over de precieze tijden en de
details.
Vacature MR
Deze week heeft u een brief ontvangen namens onze MR. De MR is op zoek naar
ouders die de MR willen komen versterken. Voor informatie kunt u contact opnemen
met de voorzitter van de MR, Yolanda Schaap via Yolanda.Schaap@edumarevpr.nl
Voortgang Kindcentrum
U kunt de voortgang van de bouw volgen via een webcam via de volgende link:
https://fotopaulmartens.netcam.nl/kindcenter_delay.php
Op het volgende filmpje kunt u zien hoe het Kindcentrum er op dit moment aan de
binnenzijde uitziet. (deze week)
https://youtu.be/wbNtuvyY4WY
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
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