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Hellevoetsluis, 5 maart 2021 
 
Betreft: nieuwsbrief week 9 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
Terugblik afgelopen week  
De eerste week na de voorjaarsvakantie is alweer voorbij. In de school wordt er door de leerlingen 
hard gewerkt en merken we een rustige en prettige sfeer. Ondanks de maatregelen en de situatie 
rondom het virus in de wereld, lijkt het op school allemaal redelijk normaal. Helaas missen we 
dagelijks ongeveer 10 tot 20 leerlingen vanwege (milde) klachten maar dat hoort nu eenmaal bij deze 
tijd. We bedanken u nogmaals voor de medewerking indien een leerling vanwege de maatregelen niet 
naar school mag komen.  
 
We zijn blij dat we nog niet te maken hebben gehad met positief geteste leerlingen en/of collega’s 
en/of klassen die in quarantaine moeten. We houden ons goed aan de maatregelen maar ondanks 
dat, beseffen we ons ook dat ook onze school hier wel mee te maken kan krijgen. 
 
Gelukkig kunnen we sinds deze week weer beschikken over sporthal de Eendr8. Meester Robin geeft 
weer binnen les en doordat het Voortgezet Onderwijs nog geen gebruik maakt van de gymzaal, is er 
extra ruimte beschikbaar. Soms zijn de gymtijden wat aangepast. In dat geval hoort u dat van de 
leerkracht via Parro.  
 
Ook laten we weer voorzichtig wat andere professionals toe in de school. Dit doen we nog wel beperkt 
en doen we alleen als dit in het belang is voor de zorg en het onderwijs aan onze leerlingen. Dit zijn 
bijvoorbeeld de muziekleerkrachten, de logopediste, de School Maatschappelijk Werkster, de 
orthopedagoog en professionals die de leerlingen begeleiden bij extra zorg voor bijvoorbeeld taal en 
lezen.  
 
Aandacht voor maatregelen tijdens brengen en halen  
Graag vragen we nogmaals uw aandacht voor de volgende afspraken tijdens het halen en brengen 
van onze leerlingen: 
 
- Leerlingen komen binnen op het aangegeven tijdstip (niet te vroeg en niet te laat) via het juiste 

hek en/of ingang. 
- Ouders en/of verzorgers komen bij het halen en brengen niet te vroeg. Iedereen kan en mag 

wachten op het schoolplein bij het ophalen (houdt voldoende afstand!) zodat de stoep vrij blijft 
voor voetgangers. 

- Na het halen en brengen verzoeken we u direct de omgeving van de school te verlaten. 
- Leerlingen die zelfstandig van en naar school kunnen komen, komen alleen. 
 
Voortgang rapportgesprekken leerjaar 3 t/m 7 en adviesgesprekken leerjaar 8  
De rapportgesprekken en de adviesgesprekken verlopen voorspoedig. Het is wel even wennen dat dit 
via de computer of de telefoon moet gebeuren. We hopen dat we u bij de volgende ronde weer fysiek 
in het gebouw kunnen ontvangen. Zodra begin april ook de CITO resultaten bekend zijn, ontvangen 
de kinderen alsnog hun rapportmapje. In het rapportmapje kunt u dan het rapport (zoals in het 
ouderportaal) lezen, samen met de CITO resultaten. De CITO resultaten komen vervolgens ook in het 
ouderportaal te staan. https://ouders.parnassys.net/ouderportaal  
 
CITO toetsen (vanaf groep 3) vanaf volgende week 
Volgende week starten we op school met de afname van de CITO toetsen voor groep 3 t/m 8. De 
resultaten bieden ons informatie om het onderwijs aan onze leerlingen aan te passen en keuzes te  
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maken in het aanbod. Zodra de resultaten bekend zijn, zullen we deze ook publiceren in het 

ouderportaal. We verwachten dit in de eerste of 2e week van april aan u te kunnen tonen. Indien deze 
resultaten aanleiding geven tot een gesprek kan dit onderling met de leerkracht worden afgestemd.  
Zorgt u volgende week dat uw kind meer dan normaal uitgerust en fit op school komt? Dit helpt mee 
om de toets goed te kunnen maken. Leerlingen die vanwege (milde) klachten niet op school mogen 
komen, kunnen de toets op een later moment inhalen. We hebben in de tijdsplanning hiermee 
rekening gehouden. 
 
Gym in de week van de verkiezingen 
In de week van de verkiezingen (15 t/m 19 maart) kunnen we helaas niet sporten in de Eendr8. Deze 
week zijn de gymlessen op ons eigen schoolplein. De sporthal wordt gebruikt als stemlocatie. Helaas 
is deze de hele week niet beschikbaar voor ons vanwege het op - en afbouwen. 
 
Voortgang bouw Kindcentrum en inrichting 
De bouw van ons Kindcentrum verloopt nog steeds voorspoedig. Deze week is begonnen met de 
afwerking van de buitenkant. Op sommige plaatsen is de gevel al afgewerkt met Cortenstaal. Deze is 
in het begin donkergrijs en binnen enkele maanden/jaren zal deze (roestig) verkleuren naar de mooie 
oranje kleur zoals op de afbeeldingen.  
Via een aanbestedingsprocedure hebben we inmiddels een keuze gemaakt voor een leverancier voor 
het meubilair en een meubelbouwer voor de speciaal voor ons gemaakte inrichting. Ook dit verloopt 
volgens planning. 
Aanstaande maandag hopen we met de gemeente overeenstemming te hebben over de buitenruimte 
waar onze leerlingen gaan spelen en leren. We gaan voor een groene, uitdagende speel/leer 
omgeving voor onze leerlingen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volg de bouw live: https://fotopaulmartens.netcam.nl/kindcenter_delay.php  
 
Voortgang vacatures nieuwe schooljaar 
Per nieuwe schooljaar hebben we een fulltime vacature in unit 2 (leerjaar 3/4). In de afgelopen weken 
en de aankomende 2 weken hebben gesprekken met mogelijk geschikte kandidaten. We hebben er 
vertrouwen in dat we een fijne en prettige collega en goede leerkracht gaan vinden voor onze school.  
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Oproep identiteitscommissie Edumare 
Als gevolg van de fusie zijn er binnen Onderwijsgroep EduMare scholen met vier verschillende 
grondslagen. Er zijn katholieke, openbare, christelijke en samenwerkingsscholen. EduMare is trots op 
het prachtige palet aan verschillende scholen met elk hun eigen identiteit. We staan voor kwalitatief 
goed onderwijs en werken daarvoor samen, waarbij elke school identiteit op de eigen manier vorm 
geeft.  
 
Om de identiteit van de scholen te borgen en eventueel verder te ontwikkelen wordt een 
identiteitscommissie ingesteld. Deze commissie verleent gevraagd en ongevraagd advies aan het 
College van Bestuur (CvB) met betrekking tot het levensbeschouwelijk onderwijs op de scholen van  
Onderwijsgroep EduMare. Dit advies richt zich op de godsdienstige vorming van de leerlingen, op de 
uitstraling hiervan naar de andere vak- en kennisgebieden op en feesten en rituelen op de scholen. 
Onderwijsgroep EduMare is op zoek naar vier ouders die deel willen nemen aan deze commissie. De 
commissie komt twee keer per jaar bij elkaar. De voorzitter van het overleg is Henk de Kock (lid van 
het CvB).  
 
Wilt u deelnemen aan deze commissie? Dan kunt u zich vóór vrijdag 12 maart 
2021 aanmelden via het secretariaat van onze scholenkoepel: secretariaat@edumarevpr.nl.  Wilt u 
graag eerst meer weten of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Henk de Kock via 
bovengenoemd mailadres. Of neemt u eens een kijkje op de website: www.edumarevpr.nl   
 
Als u vragen heeft horen wij dat graag van u. Voor nu een heel fijn weekend! 
 
Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond!  
Vriendelijke groet, 
 
Femi Sluimer en Freek Kloeg  
Directie Hendrik Boogaardschool  
 


