
																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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

  

Hellevoetsluis, 15 december 2020 

Betreft: verdere informatie over sluiting school 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Zoals u weet heeft premier Rutte gisteren bekend gemaakt dat alle scholen vanaf woensdag 16 
december hun deuren moeten sluiten, en op online onderwijs moeten overstappen. Via deze brief 
informeren we u graag verder hoe onze school omgaat met deze lockdown. 

Woensdag 16 en donderdag 17 december 

- We bereiden ons als team voor om vanaf dinsdag 5 januari thuisonderwijs te verzorgen. 
- Leerlingen krijgen vandaag hun Chromebook en een lader mee naar huis. 
- Afhankelijk van het leerjaar worden er ook werkboeken van taal, lezen, rekenen en schrijven 

meegegeven naar huis. 
- De komende dagen werken de leerlingen zelfstandig met het werk via de chromebooks en de 

werkboeken via het weekplan in TEAMS (leerjaar 4 t/m 8) 
- Onze kleuters en leerjaar 3 werken zelfstandig aan het werk dat zij vandaag hebben 

meegekregen. Dit kan per groep verschillen. 
- De leerkrachten zijn beperkt beschikbaar via Parro omdat zij bezig zijn met voorbereidingen. 
- We organiseren noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen in onze eigen 

school voor woensdag en donderdag onder de reguliere schooltijden. Opgeven voor de 
noodopvang kunt u doen door een mail te sturen naar femi.sluimer@edumarevpr.nl. Via de 
volgende link kunt u bekijken of u hiervoor in aanmerking komt: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-
studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen We vragen u om uw beroep door te 
geven en de tijd waarop u uw kind komt brengen en ophalen. Vervolgens ontvangt u van ons 
een bevestiging. 

- Wilt u zorgen dat uw kind toegang heeft tot basispoort? (groep 4 t/m 8) Veel ouders hebben 
dit al geregeld. Voor wie geen toegang (meer) heeft kan via Wilma Heinrichs: 
wilma.heinrichs@edumarevpr.nl een nieuwe activatiemail aanvragen. Met deze mail kunt u 
voor uw eigen kind een account aanmaken zodat uw kind (weer) toegang heeft tot zijn/haar 
werk op de Chromebook. 

Na de kerstvakantie 

- Maandag 4 januari gebruiken we om intern de laatste voorbereidingen te treffen, laatste 
afspraken te maken en de laatste informatie te geven aan u. Leerlingen zijn deze dag vrij. 

- Dinsdag 5 januari start het afstandsonderwijs (leerjaar 4 t/m 8 via Microsoft Teams) 
- We organiseren noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen in samenspraak 

met de andere scholen in de wijk en de kinderopvang. We werken nog aan de organisatie 
daarvan. Informatie volgt zodra deze bekend is. 

 Communicatie de komende tijd 

- Het eerste aanspreekpunt voor u als ouder is de leerkracht van uw zoon of dochter. U kunt de 
leerkracht bereiken via mail en/of Parro. 

- Voor vragen over toegang tot Parro en basispoort kunt u contact opnemen met Wilma 
Heinrichs via wilma.heinrichs@edumarevpr.nl 

- We houden u regelmatig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen via de mail. Indien 
noodzakelijk doen we dat ook in de vakantie. 

- Specifieke informatie vanuit de leerkracht of klas wordt verzonden via Parro. 
- Donderdag volgt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
- Vragen over (extra) begeleiding en/of zorg kunt u stellen bij Anne Lammers of Sandra 

Bijleveld via H.Boogaardsl-ib@edumarevpr.nl  
- Overige vragen kunt u stellen aan Femi Sluimer: femi.sluimer@edumarevpr.nl of Freek Kloeg: 

freek.kloeg@edumarevpr.nl  
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- Voor ernstige situaties rondom veiligheid en gezondheid kunt u bij geen gehoor op ons vaste 
telefoonnummer, contact opnemen met Freek Kloeg via 06-42164731 

Afscheid van de kinderen  

Vandaag nemen de groepsleerkrachten in alle rust afscheid van de kinderen. Er is aandacht voor 
elkaar en ruimte om aandacht te geven aan Kerst. Ook bereiden we de kinderen alvast voor op de 
periode na de kerstvakantie. 

Waardering  

Op weg naar de feestdagen moeten we constateren dat het voorlopig geen gewoon schooljaar is. We 
merken dat deze coronacrisis van iedereen veel vraagt. We zien dat de leerkrachten begrip hebben 
voor de gevolgen in de thuissituatie van ouders en leerlingen. Net zoals u begrip heeft voor de 
gevolgen bij ons op school.  

Samen wordt er naar elkaar omgekeken. En dat is juist in deze tijd zo belangrijk om ons hier doorheen 
te kunnen slaan. Daarnaast zetten we met het team alles op alles om het onderwijs zo goed mogelijk 
te kunnen verzorgen. Er is veel waardering voor de inzet en flexibiliteit en wij willen iedereen die 
hieraan een bijdrage levert enorm bedanken! Ook beseffen we ons dat we ook dit keer weer veel van 
u als ouder gaan vragen. Heeft u daarbij hulp nodig, laat het ons dan weten! 

Tot slot wensen wij iedereen die zelf ziek is geworden of die te maken heeft met ziekte van naasten 
beterschap en een spoedig herstel. Zorg goed voor uzelf en elkaar. Alleen samen krijgen wij het 
coronavirus onder controle en kunnen we het beste zorgdragen voor onze kinderen!  

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

 

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 

 


