Hellevoetsluis, 9 april 2021
Betreft: nieuwsbrief week 14
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Terugblik afgelopen week
Afgelopen woensdag mochten onze leerlingen uit groep 6/7 na een quarantaineperiode en een
negatieve test gelukkig weer fysiek naar school. Aankomende maandag mogen ook de andere
leerlingen gelukkig weer op school komen. Meester Twan geeft ondertussen zowel fysiek als digitaal
les vanuit de klas door middel van het digibord met webcam. We zijn blij dat we beschikken over de
technische middelen zodat we alle kinderen onderwijs kunnen geven. Daarnaast geven we meester
Twan een groot compliment omdat dit best complex is en veel vraagt van zowel hem als de klas.
We hebben nu 2 keer te maken gehad met een klas in quarantaine door een positieve testuitslag in de
klas. Doordat we konden rekenen op veel medewerking en hulp van thuis hebben we de schade
beperkt kunnen houden qua verdere verspreiding en besmetting en kon het onderwijs grotendeels
(thuis) doorgaan. Nogmaals spreken we onze dank hiervoor uit naar onze ouders.
Ook hebben we een paar keer kunnen voorkomen dat een klas in quarantaine moest doordat ouders
ons vroegtijdig op de hoogte brachten van besmettingen in de thuissituatie. Door ook hier weer snel te
handelen en leerlingen volgens de richtlijnen thuis te houden zijn de consequenties voor de rest van
de klas beperkt gebleven. Wederom veel dank hiervoor namens alle leerlingen, ouders en de
collega’s.
Maandag zijn we (met de kennis van nu) weer compleet op school en hopen we op een periode tot de
zomer met veel versoepelingen, vrijheid en zon!
Zelftesten in het onderwijs
De komende tijd gaat het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) de bestaande
coronamaatregelen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs aanvullen met de inzet van
zelftesten bij onderwijspersoneel.
Op dit moment zijn we als school bezig met de voorbereidingen hiervan. Eén van die voorbereidingen
is het bespreken met ons team en de MR. Voor de volledigheid willen wij aangeven dat wij als school
géén zelftesten afnemen bij kinderen.
Deze sneltesten kunnen worden ingezet als medewerkers geen klachten hebben en zijn bedoeld om
het virus vroegtijdig op te sporen. Als medewerkers wel klachten hebben of als nauw contact naar
voren komen uit bron-en contactonderzoek moeten zij zich laten testen in een GGD-teststraat.
CITO uitslagen in het ouderportaal
Gisteren heeft u een brief ontvangen over de CITO uitslagen van onze leerlingen. Deze zijn
vanmiddag te zien in het ouderportaal. Als u naar aanleiding van de resultaten contact wilt hebben
met de leerkracht kan dit uiteraard.
Toegang tot ouderportaal
U kunt inloggen op het ouderportaal van Parnassys via de volgende link:
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal De inloggegevens zijn gelijk aan die van Parro. Als u uw
wachtwoord niet meer weet kunt u kiezen voor ‘wachtwoord vergeten’.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Indien u geen toegang (meer)
heeft tot het ouderportaal kunt u een mail sturen naar wilma.heinrichs@edumarevpr.nl
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Gymlessen en zwemlessen
Tot de meivakantie zijn de gymlessen van meester Robin nog steeds buiten op het plein. In de
aankomende weken bespreken we met alle scholen of we na de meivakantie de gymlessen weer
binnen mogen geven in de gymzalen. Uiteraard hoort u dat van ons. Het weer opstarten van het
zwemmen volgt later.
Vieringen/uitjes komende maanden
De komende maanden is het onzeker of en hoe bepaalde vieringen en uitjes door zullen gaan.
De volgende activiteiten vanuit de jaarkalender gaan met de kennis van nu door in aangepaste vorm
binnen de nu geldende coronamaatregelen.
• Koningsspelen, vrijdag 23 april
• Schoolfotograaf, dinsdag 18 en woensdag 19 mei
• Afscheid groep 8, maandag 12 juli
• Afscheid Hendrik Boogaardschool aan de Sportlaan (45 jaar Hendrik Boogaardschool)
Alle andere activiteiten die op de jaarplanning staan worden per keer bekeken of ze door kunnen
gaan, wellicht in een aangepaste vorm.
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.
Vrije dagen / school gesloten:
• dinsdag 27 april Koningsdag
• donderdag 29 april 14:00 uur start meivakantie
• vrijdag 30 april meivakantie
• maandag 24 mei, 2e Pinksterdag
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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