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Hellevoetsluis, 15 januari 2020 

Betreft: nieuwsbrief week 2  
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Terugblik schoolweek 
De 2e schoolweek van 2021 is alweer voorbij. Er is wederom hard gewerkt door de 
leerlingen, de leerkrachten, de collega’s in de noodopvang en door u.  
We ondervinden wat technische tegenslagen doordat onze systemen momenteel massaal 
gebruikt worden in het land en wereldwijd. Parro, basispoort en soms ook Microsoft Teams 
kunnen het zo nu en dan niet aan. Helaas hebben we hier geen invloed op. Chromebooks 
van leerlingen die kapot zijn proberen we snel weer te repareren en/of te vervangen. Er is 
weer zicht op wat extra exemplaren. Via de leerkracht kunt u of uw zoon of dochter 
aangeven als er problemen zijn. 
Het werk voor volgende week is inmiddels klaargezet op teams en/of Parro of volgt in het 
weekend. Ouders en leerlingen van groep 1 t/m 3 hebben vandaag weer nieuw werk kunnen 
afhalen op school en als dit niet is gelukt, kan dat vanaf maandag weer. 
 
Afstandsonderwijs vanaf volgende week 
In de brief van gisteren heeft u kunnen lezen dat we volgende week doorgaan met herhaling 
en automatisering van de lesstof die al eerder is aangeboden. Hier is wederom bewust voor 
gekozen om alle leerlingen gelijke kansen te bieden en daarnaast is herhaling en 
automatisering heel belangrijk en geeft onze leerlingen in deze onzekere tijd rust en 
zelfvertrouwen. Er staan volgende week overleggen gepland om te bepalen of we dit blijven 
doen wanneer de school langer gesloten blijft. Uiteraard informeren we u daarover. 
 
Bereikbaarheid school  

• 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.  

• Het vaste telefoonnummer van school is bereikbaar van 8:00 uur tot 14:00 uur. Bij 
geen gehoor graag contact via de mail. 

• Voor vragen over de noodopvang, aanmeldingen en afmeldingen kunt u contact 
opnemen met Femi Sluimer via femi.sluimer@edumarevpr.nl  

• 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 Freek Kloeg: freek.kloeg@edumarevpr.nl   

Bereikbaarheid school voor urgente zaken 
Voor ernstige situaties rondom veiligheid en gezondheid van onze leerlingen kunt u contact 
opnemen met Freek Kloeg via 06-42164731.  
 
Voortgang bouw Kindcentrum De Samenstroom 
De bouw van het Kindcentrum verloopt geheel volgens planning. Via de volgende link een 
filmpje van de voortgang: https://fb.watch/31fct1qU0h/     
Daarnaast nogmaals de link naar de webcam zodat u en uw kind(eren) de bouw live kunnen 
volgen: https://fotopaulmartens.netcam.nl/kindcenter_delay.php  
 
Veel dank 
Namens het team willen we iedereen bedanken voor de goede begeleiding die de kinderen 
thuis ontvangen. We merken dat er heel goed gewerkt wordt door de kinderen en dat onze 
leerlingen de mogelijkheid krijgen om de online-lessen te volgen. We beseffen ons dat dit  



																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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

		

 
 
niet altijd vanzelfsprekend is omdat ouders zelf ook vaak moeten werken. De combinatie van 
thuiswerken en thuis onderwijs verzorgen kan heel lastig zijn. Complimenten aan iedereen 
die dit mogelijk maakt. Natuurlijk ook complimenten aan onze leerlingen. Daarnaast veel 
dank voor alle ouders die hun uiterste best doen om kinderen thuis op te vangen ondanks 
drukke werkzaamheden, de zorg voor het gezin en wellicht hun cruciale beroep. Hierdoor 
kunnen we de noodopvang overzichtelijk en veilig houden en gaat de opvang niet ten koste 
van het afstandsonderwijs. 
 
Via deze brief willen we ook nogmaals onze dank uitspreken naar onze meesters en juffen. 
Hun inzet en de dubbelrol van opvang en onderwijs is een uitdagende in deze tijd. Ook zij 
combineren dit uiteraard met de zorg voor het eigen gezin en hun werkzaamheden voor het 
afstandsonderwijs. Gelukkig kunnen we door goed samen te werken deze vreemde en nare 
tijd goed doorkomen en het beste betekenen voor onze leerlingen. 
 
Tot slot   
Het is afwachten of we vanaf 25 januari weer terugkeren naar de normale situatie. Op dit 
moment is nog niet bekend wanneer we deze informatie kunnen verwachten. We houden 
rekening met een verlenging van de sluiting van de school en bereiden ons alvast voor op 
een (gedeeltelijke) opening. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Daarna zullen wij u weer berichten over het vervolg.  
 
Tot slot wensen wij iedereen die zelf ziek is geworden of die te maken heeft met ziekte van 
naasten beterschap en een spoedig herstel. We wensen u samen met uw gezin een heel fijn 
weekend toe met misschien wel wat sneeuw en sneeuwpret. Veel plezier! 
 

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  


