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Hellevoetsluis, 12 maart 2021 
 
Betreft: nieuwsbrief week 10 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
Terugblik afgelopen week  
Deze week hebben 3 van onze klassen thuisgewerkt. Helaas was er geen vervanging mogelijk. Dit 
komt mede door de cohortering waarbij het inzetten voor een andere groep niet heel gewenst is. 
De rapportgesprekken en adviesgesprekken groep 8 zijn in sommige groepen afgerond, en ook 
volgende week staan er nog gesprekken gepland. Als u nog geen afspraak heeft gemaakt met de 
leerkracht kunt u dit alsnog doen via Parro, mail of telefoon. 
 
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. 

 
Aandacht voor brengen/halen met de auto 
We zijn regelmatig getuige van gevaarlijke situaties vanwege ouders die hun kind brengen met de 
auto. Vooral op de Sportlaan komt het nogal eens voor dat ouders op de openbare weg stoppen om 
hun kind in/uit te laten stappen. Langsrijdende auto’s verwachten dit niet en ook het in- en uitstappen 
op de openbare doorgaande weg vinden wij levensgevaarlijk voor onze leerlingen. Binnenkort spreken 
we met de nieuwe wijkagent over deze situatie. We zijn niet voor boetes, maar willen wel dat de 
omgeving van de school, vooral voor onze leerlingen veilig is en blijft. Graag uw allen medewerking! 
 
Voortgang CITO toetsen (vanaf groep 3)  
Onze leerlingen zijn druk met de afname van de CITO toetsen. Ook volgende week loopt deze nog 
door. Omdat het kan voorkomen dat leerlingen afwezig zijn en een toets moeten inhalen, is er ruimte 
ingebouwd voor een 3e week. Dit schooljaar nemen we de toetsen vanaf groep 5 grotendeels digitaal 
af via het Chromebook. Dit heeft voor zowel de leerling als de leerkracht veel voordelen. Daarnaast 
hebben we op deze manier een snellere en betere uitslag en analyse die we vervolgens weer goed 
kunnen gebruiken voor het aanpassen van ons onderwijs. Uiteraard krijgen we zo ook de ontwikkeling 
van onze leerlingen goed in beeld. 
 
Gymlessen 
Deze week zijn de gymlessen gegeven door de eigen leerkracht. We hebben deze beslissing 
genomen omdat er op een andere school een besmetting was bij een vakleerkracht gym. Vanaf 
volgende week zijn de gymlessen om deze reden weer buiten op het schoolplein. Deze lessen worden 
gegeven door meester Robin. Als het weer te slecht is, wordt de gymles alsnog verplaatst naar de 
Eendr8. Op dat moment wordt de gymles gegeven door de eigen leerkracht. Meester Robin geeft dus 
alleen buiten les. We blijven voorzichtig en willen op deze manier een besmetting onder onze collega’s 
en kinderen voorkomen. De vakleerkracht gym is immers betrokken bij meerdere klassen en op 
meerdere scholen. Het bovenstaande geldt in ieder geval tot 1 april. 
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Volgende week kunnen we helaas helemaal niet sporten in de Eendr8. Volgende 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. 
 
Schoolzwemmen 
Vanwege het bovenstaande hebben we Sportfondsen laten weten dat we in ieder geval tot 1 april niet 
meedoen met het schoolzwemmen. Ook hier zijn leerkrachten die lesgeven aan meerdere groepen en 
meerdere scholen. 
 
Nieuws vanuit de MR 
In de afgelopen periode is de MR op zoek gegaan naar ouders die graag in de MR wilden deelnemen. 
Een paar maanden geleden hebben we een oproep geplaatst in de nieuwsbrief en daar zijn behoorlijk 
wat reacties op gekomen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee want dat betekent dat we veel ouders 
hebben die graag willen meedenken! 
Met meerdere ouders zijn we in contact geweest en uiteindelijk waren er zeven ouders die graag in de 
MR wilden. Een recordaantal!  
Helaas was het in Coronatijd niet heel praktisch/ haalbaar om deze ouders campagne te laten voeren; 
waar en met wie ga je dat doen, en dus hebben we in overleg met de directie besloten om 
sollicitatiegesprekken te voeren. Deze konden binnen de geldende regels alleen online plaatsvinden. 
Inmiddels zijn er drie ouders aan de MR toegevoegd. Zij kijken tot aan de zomer mee met de MR en 
besluiten dan of zij ook daadwerkelijk in de MR willen blijven. (Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn 
dan zullen er weer ouders gevraagd worden voor de MR via de nieuwsbrief.) 
Met deze aanvulling is onze MR weer op volle sterkte en kunnen we met vertrouwen de toekomst 
tegemoet!  
Een bestuurlijke fusie, een nieuw gebouw, Corona-crisis ... er zijn genoeg onderwerpen waar wij de 
komende tijd onze tanden in kunnen zetten! 
Mocht u nog vragen/ opmerkingen hebben dan kunt u een mail sturen naar: 
Yolanda.Schaap@edumarevpr.nl 
Heeft u vragen over de gelopen procedure neem dan contact op met Freek Kloeg. 
 
Vieringen/uitjes komende maanden 
De komende maanden is het onzeker of en hoe bepaalde vieringen en uitjes door zullen gaan. We 
denken dan bijvoorbeeld aan de Paasviering, Koningsspelen, schoolreis, kleuterfeest, 
afscheid/musical groep 8, kamp groep 8 en een passend afscheid van ons mooie oude gebouw. 
Voor een aantal vieringen zijn we aan het nadenken over een aangepaste versie. Ouders van groep 8 
hebben bijvoorbeeld al een brief ontvangen met informatie over specifieke uitjes en vieringen voor hun 
kind. Doordat bij veel vieringen en uitjes (hulp) ouders nodig zijn, is de organisatie in deze tijd met 
deze maatregelen extra lastig en soms niet mogelijk. Sommige onderdelen zullen aangepast 
doorgaan, andere onderdelen worden verschoven en/of afgelast. De kans dat onze leerlingen dit 
schooljaar wederom niet op schoolreis kunnen, is groot. Mede hierdoor hebben we dit schooljaar ook 
geen oproep gedaan tot betaling hiervan. 
We blijven nadenken en blijven daarin de richtlijnen volgen van de PO-Raad en het RIVM. We zoeken 
naar mogelijkheden, maar zetten de veiligheid en de geldende regels daarbij bovenaan. 
Uiteraard blijven we u op de hoogte houden. 
 
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  


