Hellevoetsluis, 22 januari 2021
Betreft: nieuwsbrief week 3
Beste ouder(s) en verzorger(s),

Terugblik schoolweek
De 3e schoolweek van 2021 is alweer voorbij. Ondertussen weten we dat we voorlopig nog
even door moeten gaan met het afstandsonderwijs in combinatie met de noodopvang. Het
begint allemaal te wennen maar we kijken uit naar het moment waarop we weer
(gedeeltelijk) onze deuren kunnen openen. In ieder geval t/m vrijdag 5 februari werken we
door zoals de afgelopen 3 weken.
Afstandsonderwijs vanaf volgende week
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van deze week hebben we veel overleg gehad over
het lesaanbod vanaf volgende week. We merken dat de contacten (via TEAMS) met de
leerlingen goed zijn en dat zowel de leerlingen, de leerkrachten en ook de ouders toe zijn
aan een volgende stap. Vanaf volgende week starten we als school met het aanbieden van
nieuwe lesstof zoals de kinderen dat ook op school zouden krijgen. We willen dit wel op een
verantwoorde manier doen zodat het voor alle leerlingen haalbaar is. Binnen de units hebben
de collega’s afspraken gemaakt over welke lesstof (nieuw) aangeboden wordt en hoe er
vanaf volgende week gewerkt gaat worden. Natuurlijk krijgt u weer van de leerkracht van uw
kind te horen welke leerstof aan bod komt, wanneer de contactmomenten zijn en of er werk
opgehaald (vooral onderbouw) kan worden op school.
Doordat we nu ook gaan werken met het aanbieden van nieuwe lesstof, worden de
contactmomenten nog belangrijker. Er zal steeds vaker een ‘echte’ instructie zijn via Teams
waarin nieuwe lesstof aangeboden wordt en waar uitleg over gegeven gaat worden. Als uw
kind met of zonder hulp van u, thuis moeite heeft om op tijd online te zijn, geef dit dan aan bij
de leerkracht. We zoeken dan naar passende oplossingen.
We bouwen de nieuwe lesstof langzaam op en bieden ondertussen natuurlijk ook nog veel
herhaling aan. Dit is niet anders dan in de normale situatie wanneer de kinderen gewoon
fysiek naar school gaan. Samen met u houden we in de gaten of iedereen mee kan komen
en daarom vragen we u ook om feedback te geven aan de leerkracht als dit niet het geval is.
We hebben uw hulp nodig en alleen samen met u kunnen we het beste doen voor onze
leerlingen.
Basispoort is belangrijk
Nadrukkelijk vragen we nogmaals aandacht voor het activeren van Basispoort thuis.
Basispoort is het online platform waarop al onze educatieve software staat en waar de
leerlingen hun verwerking doen van taal en rekenen. De leerlingen (groep 4 t/m 8) werken
dagelijks hierin op school via de eigen Chromebook. Om dit ook thuis te kunnen gebruiken is
er een actie nodig van u. U heeft hier maanden geleden al berichten over gehad en gelukkig
hebben veel ouders een account aangemaakt. Ouders die dat nog niet hebben gedaan
kunnen dat alsnog doen door in de mailbox te zoeken naar een mail van
nietreageren@basispoort.nl of een mail te sturen naar Wilma Heinrichs via
wilma.heinrichs@edumarevpr.nl . U krijgt vervolgens een (nieuwe) activatiemail. Controleer
ook uw spambox!
Via deze mail maakt u met uw eigen mailadres een account aan en kiest u een wachtwoord.
Met dit mailadres en dit wachtwoord kunnen de kinderen via hun Chromebook (verder)
werken aan hun werk van school. Ook kan de leerkracht op deze manier de vorderingen
volgen en krijgen leerlingen feedback op hun werk.
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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.
Veel dank
Wederom bedanken we iedereen die thuis hulp en begeleiding biedt aan onze leerlingen
terwijl thuis en op het werk alles door moet draaien. We bedanken de ouders die ondanks
alles, zelf de opvang van hun eigen kinderen organiseren in de eigen omgeving ondanks dat
dit telkens weer een uitdaging is. Met elkaar maken we er iets moois van voor onze kinderen.
Tot slot
Het is afwachten of we vanaf 8 februari weer terugkeren naar de normale situatie. Op dit
moment is nog niet bekend wanneer we deze informatie kunnen verwachten. We houden
rekening met verschillende scenario’s en bereiden ons alvast voor op een (gedeeltelijke)
opening en denken na over de consequenties voor de rest van het schooljaar. Uiteraard
houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
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.
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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