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Hellevoetsluis, 14 december 2020 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Ongetwijfeld heeft u vanavond ook gekeken naar de toespraak van onze premier. 

Ondanks dat er vanavond heel veel vragen zijn ontstaan, weten we zeker dat morgen de laatste 
fysieke lesdag zal zijn van 2020 voor onze leerlingen. Woensdagochtend moeten wij helaas de 
schooldeuren wederom gesloten houden. 

We zijn gestart met de overleggen met de andere scholen en de kinderopvang over de manier waarop 
we de komende tijd alles gaan organiseren. 

Vragen over noodopvang, thuisonderwijs, begeleiding en ander praktische vragen kunnen we nu nog 
niet beantwoorden. We hopen u morgen in de loop van de dag meer informatie te kunnen geven. We 
vragen nog even uw geduld. 

Voor morgen: 

- Leerlingen graag een extra tas meegeven om alvast werk(boekjes) en kerstknutsels mee te 
geven. 

- Leerlingen vanaf groep 4 krijgen hun Chromebook en een lader mee naar huis. 
- De leerkracht zal het kalenderjaar samen met de kinderen op een fijne manier afsluiten. 
- In de klas praat de leerkracht over de actualiteit en hij/zij zal passend bij het niveau van de 

klas met de kinderen een gesprek voeren. 
- In de loop van de dag verwachten wij u meer gedetailleerde informatie te kunnen geven over 

de dagen tot de vakantie en de periode daarna. 

We gaan weer een bijzondere tijd tegemoet maar hebben er vertrouwen in dat we wederom samen 
met u er alles aan gaan doen om het voor onze kinderen allemaal zo goed mogelijk te organiseren. 

Ook wensen we u en uw gezin veel sterkte toe bij alles wat gaat komen.  

Eventuele vragen, onduidelijkheden of opmerkingen horen wij graag van u. 

Fijne avond! 

 

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 

 


