Hellevoetsluis, 12 januari 2021
Betreft: persconferentie vanavond en vervolg
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Persconferentie vanavond
Zoals u weet is er vanavond weer een persconferentie van onze regering over het vervolg van de
Coronamaatregelen en de lockdown. Op dit moment verwachten we dat de scholen voorlopig nog
gesloten blijven en dus niet opengaan op maandag 18 januari. Uiteraard wachten we de officiële
berichten af. Achter de schermen zijn we bezig met de voorbereidingen voor de komende periode
waarin we waarschijnlijk nog even door moeten gaan met het afstandsonderwijs. Op dit moment
moeten we het doen met de berichten die via de media met ons worden gedeeld.
Vervolg
Morgen staat in het teken van overleggen, vergaderen, plannen maken en organiseren. Dit doen we in
samenspraak met ons bestuur en de scholen om ons heen. We verwachten dat we u morgenavond of
anders uiterlijk op donderdag kunnen informeren over het vervolg. Hiervoor vragen we uw geduld.
Noodopvang
Omdat we verwachten dat de schooldeuren nog gesloten blijven, zal waarschijnlijk ook de
noodopvang voor ouders die allebei een cruciaal beroep hebben en kwetsbare kinderen voorgezet
worden. Hoe we daar vanaf volgende week mee omgaan laten we u ook zo spoedig mogelijk weten.
Aanmeldingen daarvoor nemen we pas vanaf donderdag in behandeling zodra we hier afspraken over
hebben gemaakt, dit goed hebben georganiseerd en u daarover hebben geïnformeerd.
Voortgang afstandsonderwijs
Als afsluiting willen we alle kinderen en natuurlijk ook u als ouder een groot compliment geven voor
het werk dat thuis gemaakt wordt en de begeleiding die onze leerlingen krijgen. Meer dan voorheen
(eerste sluiting school) zien we onze leerlingen op tijd online en we zien dat het thuiswerken over het
algemeen goed verloopt. Complimenten aan iedereen. De technische tegenslagen (Chromebook
kapot) proberen we op te lossen door meer Chromebooks aan te schaffen die we vervolgens als
vervanging kunnen aanbieden. Daarnaast willen we deze computers ook gebruiken om in bruikleen te
geven aan gezinnen die over (te) weinig devices beschikken. De computers zijn in bestelling.
We hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft horen wij dat graag van
u.
Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond!
Vriendelijke groet,
Femi Sluimer en Freek Kloeg
Directie Hendrik Boogaardschool
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