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Hellevoetsluis, 26 maart 2021 
 
Betreft: nieuwsbrief week 12 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
Terugblik afgelopen week  
Deze week begon met een bericht over een positieve testuitslag in groep 1/2a. We hebben voor het 
eerst meegemaakt dat we door een positieve uitslag een klas en leerkrachten in quarantaine moesten 
plaatsen. We hebben intensief contact gehad met de GGD en zijn lang bezig geweest om de situatie 
rondom de besmetting goed in beeld te krijgen. Vervolgens zijn de ouders van de klas gebeld om hun 
kind op te komen halen en hebben we kort wat (op dat moment bekende) informatie doorgegeven via 
Parro. Toen het complete plaatje bekend was, hebben we opnieuw contact gehad met de GGD en 
hebben onze ouders van groep 1/2a een uitgebreide brief ontvangen met een instructie en uitleg 
vanuit het RIVM. Vervolgens zijn alle ouders van school algemeen geïnformeerd. We beseffen ons dat 
dit gevoelens van onrust en onzekerheid met zich meebrengt. Uiteraard hebben we ons te houden 
aan de privacyregels en kunnen we geen details naar buiten brengen over de besmettingshaard en/of 
de persoon. 
 
Er is snel gehandeld door collega’s en u (ophalen leerlingen) en met elkaar hebben we wellicht erger 
kunnen voorkomen. Hiervoor nog veel dank! 
 
We begrijpen de lastige situatie waarin we u en uw gezin brengen door de berichtgeving en hebben 
daar alle begrip voor. We vragen ook begrip voor de situatie op school en vragen vertrouwen in ons 
als school. Wij zullen altijd alles op alles zetten om de veiligheid van onze leerlingen en collega’s te 
beschermen. Dit kost tijd en moeten we zorgvuldig doen en vervolgens communiceren we zo snel als 
mogelijk met u.  
 
Met de kennis van vandaag is de besmetting in de klas beperkt gebleven en hebben we geen signalen 
van verdere verspreiding. Er zijn ook geen collega’s en/of kinderen ziek geworden. Vandaag waren 
gelukkig bijna alle leerlingen van groep 1/2a weer op school. 
 
Thuisblijven met milde klachten, ook na een negatieve uitslag. 
In het onderwijs en ook op scholen in onze regio, lopen de besmettingscijfers op. In de laatste 
beslisboom die u heeft ontvangen staat dat kinderen met een negatieve testuitslag weer naar school 
mogen komen, ook als zij (nog steeds) milde klachten hebben zoals een snotneus, keelpijn of 
hoesten. 
Door de oplopende besmettingen is in onze regio gekozen om af te wijken van deze regel. 
Leerlingen mogen nooit naar school komen met milde klachten, ook niet na een negatieve testuitslag.  
 
Hier is voor gekozen omdat ook milde klachten ervoor kunnen zorgen dat meerdere leerlingen en 
leerkrachten worden aangestoken, waardoor er weer meer leerlingen en leerkrachten thuis moeten 
blijven. De voortgang van het onderwijs en het openhouden van de scholen komt hiermee in gevaar. 
We hopen en rekenen op uw begrip voor deze aanpassing in de regels.  
 
Pasen 
Op vrijdag 2 april is de school gesloten vanwege Goede Vrijdag. Vervolgens gaan we genieten van 
een lang paasweekend. We verwachten de kinderen weer op dinsdag 6 april, We wensen u met uw 
gezin alvast een zonnig en fijn paasweekend toe. 
 
Letterfeest in groep 3 
Vorige week hebben onze leerlingen van groep 3 hun letterfeest gevierd. Vandaag was deel 2 van het 
feest. Ze hebben alle letters aangeboden gekregen en dat verdient natuurlijk een feestje. Dit jaar was  
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dit later dan normaal omdat we tijdens de scholensluiting bewust hebben gekozen voor herhaling en 
geen nieuwe stof.  
Nu alle letters aangeboden zijn, wordt er ook een overstap gemaakt op een vernieuwde taalmethode 
voor groep 3. Ouders van leerjaar 3 zijn hier al over geïnformeerd. 
 
De komende tijd geven we de oude materialen zo nu en dan mee naar huis als extra lees/oefenstof. 
Dit is dus geen huiswerk en hoeft dus niet (af). Uiteraard is extra lezen en oefenen altijd goed. We  
vinden het zonde om nog bruikbare materialen weg te gooien omdat dit voor thuis een mooie 
aanvulling en oefening kan zijn. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezen, lezen, lezen….. 
Lezen is één van de belangrijkste vakgebieden op school. Veel lezen en met plezier lezen zorgt 
ervoor dat kinderen goed gaan en blijven lezen. Lezen is vervolgens belangrijk voor alle andere 
vakgebieden. Als kinderen niet goed kunnen lezen, worden vervolgens ook rekenen 
(verhaaltjessommen) en bijvoorbeeld de zaakvakken (biologie, geschiedenis, aardrijkskunde) lastig. 
Uiteraard is er veel aandacht voor lezen op school. Onze leerlingen krijgen les in (technisch) lezen en 
starten de ochtend met stillezen in de klas. Het zou enorm helpen als kinderen ook thuis lezen. Door  
onze bibliotheek op school en deelname aan het project Bibliotheek Op School hebben we veel 
boeken voor onze leerlingen beschikbaar. Deze mogen ook zo nu en dan mee naar huis. 
 
We vragen uw medewerking om samen met ons het lezen bij uw kind te stimuleren en te bevorderen. 
Een kwartiertje per dag kan al het verschil maken! Een boek lezen voor het slapen gaan, samen een  
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boek lezen in de avond of het weekend, een stripboek, een informatieboek, het maakt niet uit. Als 
kinderen maar (extra) lezen. Voor de kleuters is het voorlezen natuurlijk heel belangrijk. Naast de 
woorden en klanken die zij horen, heeft u ook een kwaliteitsmomentje met uw kind en een momentje 
van rust. Heeft u thuis te weinig boeken, geef dit dan aan bij de leerkracht. Wij hebben er genoeg! 
 
Voortgang CITO toetsen (vanaf groep 3)  
De laatste toetsen worden momenteel afgenomen. We verwachten dat we in de week van 6 april (na 
Pasen) via het ouderportaal de resultaten aan u kunnen tonen. Dit jaar is de toets periode verlengd 
omdat vaker dan normaal leerlingen afwezig zijn ivm. de maatregelen rondom Corona. 
(thuisblijfregels) 
 
Gymlessen 
Aankomende week zijn de gymlessen van meester Robin nog steeds buiten op het plein. In de 
aankomende week bespreken we met alle scholen of we na Pasen de gymlessen weer binnen mogen 
geven in de gymzalen. Uiteraard hoort u dat van ons. Het weer opstarten van het zwemmen volgt 
later. 
 
Paasviering 
Via Parro heeft u al kunnen lezen over de paasviering op donderdag 1 april. Er wordt een 
(coronaproof) paasontbijt georganiseerd door onze enthousiaste ouders van de activiteitencommissie. 
Kinderen mogen als ze willen in pyjama op school komen. De paasviering is in de klas en zonder 
hulpouders. Alle voorbereidingen worden vooraf (buiten schooltijd) gedaan. Op deze manier kan de 
viering in de klas doorgaan en kunnen we voldoen aan alle geldende maatregelen. Alvast veel dank 
aan onze ouders van de activiteitencommissie die ervoor zorgen dat er in deze sombere tijden toch 
iets leuks door kan gaan. 
 
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 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. We gaan voor nu uit 
van de huidige richtlijnen en geldende maatregelen en kunnen eventueel op een later moment (als het 
kan) weer wat meer ruimte pakken en activiteiten aanpassen. 
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  


