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Hellevoetsluis, 14 december 2020 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Zoals u weet leven we momenteel in een vreemde tijd. Een tijd waarin we constant moeten nadenken 
of we het beste doen, of dit veilig is en of dit past bij de tijd waarin we leven. Dit vraagt van ons 
allemaal veel flexibiliteit en zorgt ervoor dat we regelmatig dingen moeten aanpassen. 
 
Het doorgaan van het onderwijs, de veiligheid van onze leerlingen, uw veiligheid en de veiligheid van 
onze collega’s staan daarbij bovenaan. 
 
Gezien de ontwikkelingen op dit moment en de aankomende zwaardere maatregelen, hebben we 
vanochtend u al via Parro laten weten dat we aanpassingen doen in de kerstviering. 
 
De kerstviering van aanstaande woensdagavond verzetten we naar woensdagmiddag. 
 
Waarom? 

- We organiseren geen extra contactmoment voor onze leerlingen en collega’s. 
- We willen een rustige en veilige viering organiseren en houden rekening met 

(maatschappelijke) sentimenten die momenteel spelen en de aankomende verzwarende 
maatregelen. 

- Doordat de viering onder schooltijd is (het is niet donker) kunnen veel leerlingen zelfstandig 
van en naar school zoals op elke normale schooldag. Hierdoor vragen we minder ouders naar 
school te komen voor brengen en halen. 

 
In plaats van een viering in de avond hebben we dus een viering in de middag en in plaats van een 
kerstdiner hebben we een kerstlunch. De schooltijden zijn deze dag zoals op een normale schooldag 
en de leerlingen krijgen eten en drinken vanuit school, geregeld door de ouders van de 
activiteitencommissie.  
 
Vanavond is er zoals u weet een persconferentie van onze minister-president. Het kan zijn dat het 
bovenstaande dan niet meer aan de orde is en dat de kerstviering helemaal niet door kan gaan. 
 
We wachten net als u af wat er vanavond officieel gezegd gaat worden en informeren u zo spoedig 
mogelijk over de gevolgen voor onze school en de leerlingen. Vervolgens bespreken we met de 
scholen onderling en de kinderopvang op welke manier we alles gaan organiseren. U hoort snel van 
ons. 
 
Op dit moment kunnen we niet anders dan de signalen in de media tot ons laten komen. 

We hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.  

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 

 


