Hellevoetsluis, 11 december 2020
Betreft: nieuwsbrief week 50
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Net voor het weekend de voorlaatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. We willen u
vragen om de informatie rondom de kerstviering aandachtig te lezen.

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.
Ondanks alles maken we er een hele fijne viering van op school.

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
niets vanaf huis meegenomen hoeft te worden. De activiteitencommissie heeft alles
geregeld en gaat samen met de collega’s zorgen voor een gezellige en veilige
viering.
De viering op school duurt 1,5 uur. De start en het einde van de viering is op
verschillende tijdstippen zodat er geen drukte rond de school ontstaat bij het brengen
en halen. 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.
Het hek of de ingang waar uw kind binnenloopt is ook weer de plaats waar de
kinderen opgehaald kunnen worden.
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Tijden en ingangen tijdens de inloop en uitloop:
Groep 1/2a en 1/2b: 17:10 uur inloop, 18:40 uur uitloop
Groep 1/2a gebruikt de kleuteringang aan de sporthalzijde, ingang 1
Groep 1/2b gebruikt het hek van de hoofdingang aan de Sportlaan, ingang 2
Groep 3/4b, 3a en 4a: 17:20 uur inloop, 18:50 uur uitloop
Groep 3/4b: gebruikt het hek in de hoek van het schoolplein aan de Sportlaan,
ingang 3
Groep 3a: gebruikt het hek van de hoofdingang aan de Sportlaan, ingang 2
Groep 4a: gebruikt de kleuteringang aan de sporthalzijde, ingang 1
Groep 5/6b, 5/6c, 6/7a: 18:00 uur inloop, 19:30 uur uitloop
Groep 5/6b: gebruikt het hek van de hoofdingang aan de Sportlaan, ingang 2
Groep 5/6c: gebruikt het hek in de hoek van het schoolplein aan de Sportlaan,
ingang 3
Groep 6/7a: gebruikt de kleuteringang aan de sporthalzijde, ingang 1
Groep 7/8a en 8: 18:10 uur inloop, 19:40 uur uitloop
Groep 7/8a: gebruikt het hek van de hoofdingang aan de Sportlaan, ingang 2
Groep 8: gebruikt de kleuteringang aan de sporthalzijde, ingang 1
Voor de veiligheid in de school zorgt de activiteitencommissie en het team van
school. Voor de veiligheid rondom ons gebouw vragen we de hulp van alle ouders en
verzorgers.
De leerkrachten vangen de leerlingen op bij de ingang zoals hierboven beschreven.
Hier worden de leerlingen ook weer teruggebracht bij het einde van de viering.

Graag uw aandacht voor het volgende:
Aandachtspunten vanwege donker en Coronamaatregelen:
- Gebruik de aangegeven ingangen voor het brengen en halen van uw kind.
- Kinderen lopen zelfstandig naar binnen en buiten. Ouders blijven op de
openbare weg en geven andere ouders en onze leerlingen voldoende ruimte.
- Volwassenen houden bij het brengen en halen 1,5 meter afstand.
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Er is geen mogelijkheid om de leerkracht fysiek te spreken bij het brengen of
halen. Belangrijke informatie kan via Parro gegeven worden.
Kom op tijd en kort voor de aangegeven tijd naar school, blijf niet wachten en
vertrek zo snel mogelijk.
Breng of haal uw kind alleen.
Brengt of haalt u meerdere kinderen uit verschillende gezinnen? Heel graag!
Dit voorkomt drukte. Stuur even een bericht naar de leerkracht via Parro zodat
hij/zij weet aan wie de leerling meegegeven kan worden.
Als u moet wachten op een kind met een andere tijd, wilt u dan in uw auto
wachten of op de grote parkeerplaats?
Kom lopend of op de fiets.
Als u toch met de auto komt, graag parkeren op de grote parkeerplaats en
NIET stoppen op de openbare weg. Dit geeft overlast voor de buurt en kan
voor gevaarlijke situaties zorgen.

We beseffen ons dat we veel vragen maar u zult begrijpen dat we dit alleen maar
doen voor de veiligheid van u en onze leerlingen. We hebben het volste vertrouwen
dat alles veilig en soepel verloopt.
Samen met u zorgen we dat de viering voor de kinderen door kan gaan en houden
we het ook om de school veilig! Alvast veel dank voor uw medewerking!

Belangrijke data:
16 december Kerstviering
17 december 14:00 uur start Kerstvakantie
18 december school gesloten
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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