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Hellevoetsluis, 18 december 2020 

 
Betreft: nieuwsbrief week 51 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Terugblik schoolweek 
 
Deze week is zoals u weet heel anders gelopen dan verwacht. Op maandag hoorden we dat na 
dinsdag de scholen moesten sluiten. Met enige tegenzin hebben we dit uiteraard ook moeten doen. 
De collega’s hebben deze week weer alles op alles gezet om het thuisonderwijs voor te bereiden 
zodat we op 5 januari daar weer volop mee kunnen starten. Daarnaast veel dank voor de 
oudercommissie en de collega’s die een hele mooie kerstviering hadden georganiseerd. Deze hebben 
we lastminute vervroegd naar de woensdagmiddag, alleen kon deze helaas ook niet doorgaan. 
Dinsdag hebben alle leerlingen in het klein in de eigen klas alsnog kerst gevierd. 
 
Er wordt nu nagedacht om een deel van de activiteiten van de viering in te halen als een soort 
nieuwjaarsviering. Een feestje op school om te vieren dat we een nieuw jaar ingaan, wellicht in 
combinatie met de (2e) heropening van de school. 
 
Leerlingen kregen op dinsdag al hun spullen mee naar huis waardoor we na de vakantie snel aan de 
slag kunnen met thuiswerken. Het afstandsonderwijs start op dinsdag 5 januari, maandag 4 januari 
zijn de leerlingen vrij. De noodopvang is er wel en ouders die hun kind hebben ingeschreven zijn op 
de hoogte. 
 
Onze collega’s hebben een dubbelrol. Naast het thuiswerken en het afstandsonderwijs, verzorgen we 
ook de noodopvang voor leerlingen van ouders in “cruciale beroepen”. Ouders die zich hiervoor 
hebben opgegeven, hebben inmiddels een bevestiging gekregen en leerlingen zijn ingedeeld. Per dag 
is er een kleine groep collega’s aanwezig voor deze leerlingen en daarnaast is er een collega voor de 
bereikbaarheid van de school en de veiligheid. 
Er is dus eigenlijk geen sprake van een sluiting van de school. De school draait gewoon door, al is 
alles wel anders. Veel collega’s en leerlingen werken vanaf huis en het schoolgebouw is op de 
noodopvang en de BSO-noodopvang grotendeels leeg. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we alle 
kinderen weer verwelkomen op maandag 18 januari 2021. Wellicht gaat dit nog veranderen in de 
komende weken, we gaan het zien. We houden u natuurlijk op de hoogte. 
 
Noodopvang na de vakantie 
 
Ouders met “cruciale beroepen” die hun kind hebben ingeschreven voor de noodopvang, hebben 
inmiddels een bevestiging ontvangen. Ouders die wijzigingen willen doen of zich alsnog willen 
aanmelden kunnen mailen met Femi Sluimer via femi.sluimer@edumarevpr.nl  
 
Bereikbaarheid school in de vakantie voor urgente zaken 
 
Voor ernstige situaties rondom veiligheid en gezondheid van onze leerlingen kunt u contact opnemen 
met Freek Kloeg via 06-42164731.  
 
 
Bereikbaarheid na de vakantie 

- Het eerste aanspreekpunt voor u als ouder is de leerkracht van uw zoon of dochter. U kunt de 
leerkracht bereiken via mail, Parro en/of TEAMS. Collega’s zijn bereikbaar op hun reguliere 
werkdagen van 8:00 uur tot 14:00 uur. 

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

- 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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- Na de vakantie is ons vaste nummer weer bereikbaar tussen 8:00 uur en 14:00 uur. 
Bereikbaarheid buiten deze tijden verloopt via de mail. 

 
Fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar 
 
We kijken terug op een heel bijzonder kalenderjaar. De bouw van ons nieuwe Kindcentrum is gestart, 
hebben de school 2 keer moeten sluiten en hebben allemaal te maken gehad met omstandigheden 
die we nooit hadden kunnen bedenken. Via deze brief wil ik iedereen bedanken die heeft 
meegeholpen om deze vreemde tijd toch goed door te komen voor onze leerlingen. 
De collega’s, de ouders van de activiteitencommissie en natuurlijk ook zeker u, hebben alles op alles 
gezet om er het beste van te maken. Veel dank daarvoor. Ook in 2021 zullen we dit weer voor onze 
kinderen moeten gaan doen! 

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!  

We gaan de vakantie in en gaan hopelijk genieten van veel rust en mooie momenten. Namens het  
gehele team wensen we u fijne kerstdagen en alvast een heel gelukkig, liefdevol en een GEZOND 
2021! Doe uw zoon of dochter de groeten van ons. 
 

 
 

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  


