Hellevoetsluis, 23 april 2021
Betreft: nieuwsbrief week 16
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Terugblik afgelopen week
Afgelopen maandag mochten onze leerlingen uit groep 7/8 na een negatieve test gelukkig weer fysiek
naar school. Aankomende maandag mogen ook de andere leerlingen van de klas weer op school
komen. De leerkrachten geven ondertussen zowel fysiek als digitaal les vanuit de klas door middel
van het digibord met webcam.
We hebben nu 3 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!
BSO (buitenschoolse opvang) open
Afgelopen maandag zijn ook de BSO’s weer open. Bij de BSO worden gelijke protocollen gehanteerd
zoals in het onderwijs. Het kan dus voorkomen dat vanuit een geconstateerde besmetting bij de BSO,
kinderen in quarantaine moeten. Dit is altijd op advies en in samenspraak met de GGD. In het geval
van een positieve uitslag worden ouders vanuit de Kinderkoepel geïnformeerd. Helaas mogen de
kinderen van de betreffende BSO-groep vervolgens ook niet naar school gedurende de
quarantaineperiode. We hopen uiteraard dat het niet (veel) zal voorkomen.
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
Communicatie rondom besmettingen in de klas en op school
We kiezen er als school voor om open en transparant te communiceren over bij ons bekende
besmettingen binnen de school. Ouders van de betreffende klas worden altijd geïnformeerd en krijgen
via de brieven informatie over de adviezen die de GGD ons geeft. Indien een positieve uitslag zorgt
voor een groep in quarantaine, informeren we alle ouders van de school. Dit is slechts ter informatie,
een besmetting in een klas heeft geen gevolgen voor een ander klas omdat we de leerlingen in de
school gescheiden houden van elkaar (cohortering)
Als een besmetting in de klas geen gevolgen heeft voor een quarantaineperiode voor de klas,
informeren we alleen de ouders van de klas. In dat geval volgt er geen bericht naar alle ouders van de
school.
In onze communicatie geven we geen namen van besmette personen. We moeten ons daarbij houden
aan de AVG-regelgeving (privacy). Indien het een personeelslid betreft doen we dit wel zodra hij/zij
daar toestemming voor geeft,
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.
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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.
IEP eindtoets
Deze week hebben onze leerlingen van groep 8 de IEP eindtoets gedaan. Volgende week woensdag
en donderdag zijn de leerlingen van leerjaar 8 vanuit groep 7/8 aan de beurt. De toets hebben we voor
hen een week verschoven vanwege de quarantaineperiode van de groep. De ouders van de groep
zijn hier al vorige week over geïnformeerd.
Collega’s nemen afscheid, nieuwe collega
Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van 3 collega’s. Zij gaan allen genieten van een
welverdiend pensioen. Juf Femi Sluimer, Juf Marjolein Alewijn en juf Pien Timmermans nemen (bij
elkaar opgeteld) na meer dan 100 jaar afscheid van het onderwijs, het werkzame leven en de Hendrik
Boogaardschool. We bedanken hen alvast voor alles wat zij voor de school en de leerlingen hebben
gedaan. We wensen hen nog hele mooie laatste weken toe op school en natuurlijk nemen we richting
de zomervakantie op een mooie en passende manier afscheid van hen.
Na de zomervakantie zal juf Paula van der Schaft ons team komen versterken. Paula gaat werken in
het unit met leerjaar 3 en 4. Paula is een bekende van de school doordat zij in de laatste jaren een
paar keer stage heeft gelopen bij ons op school.
uitnodiging invullen vragenlijst ‘oudertevredenheid’
Gisteren heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een peiling onder ouders.
Inmiddels is deze peiling al door 40 ouders ingevuld. Veel dank daarvoor. We streven naar een
deelnamepercentage van ten minste 80%. Hiervoor hebben we nog 221 mensen nodig. De
uitkomsten gebruiken we om te werken aan onze verbeterpunten. Uiteraard delen we deze met u. We
vragen u de vragenlijst vóór de meivakantie in te vullen.
Doordat deze vragenlijst bovenschools is uitgezet en bepaald, houdt de lijst geen rekening met de
actuele situatie rondom de maatregelen en bijvoorbeeld de schooltijden in de huidige
omstandigheden. We vragen u de lijst in te vullen (waar dat kan) vanuit de situatie van voor de
coronamaatregelen.
Volgende week peilen we de tevredenheid en het veiligheidsgevoel bij onze leerlingen.
Nieuwbouw Kindcentrum De Samenstroom
Via Parro heeft u een filmpje ontvangen vanuit ons nieuwe Kindcentrum. Op het filmpje geeft meester
Freek een rondleiding door het nieuwe gebouw voor de leerlingen. Deze vlog is een kleine vervanging
voor het gemis van een fysiek bezoekje aan de bouwplaats en het gebouw door de leerlingen en
collega’s.
Daarnaast hebben we de afgelopen weken gewerkt aan een professionele virtuele 360 graden tour.
Deze wordt momenteel afgemonteerd zodat iedereen met ons mee kan kijken binnen in het gebouw.
Zodra deze klaar is delen we deze met u en de kinderen.
Na de meivakantie geeft meester Freek aan alle leerlingen een uitleg vanaf de atletiekbaan naast het
Kindcentrum. De kinderen krijgen dan uitleg over het nieuwe gebouw en kunnen alvast zien waar ze in
het nieuwe schooljaar les gaan krijgen. In de komende nieuwsbrieven geven we u beetje bij beetje
steeds meer praktische informatie over de inrichting, de manier van werken, regels, afspraken en
uiteindelijk natuurlijk de verhuizing en het gebruik van onze nieuwe locatie.
Alvast ter info ons nieuwe adres per 1 augustus 2021:
Hendrik Boogaardschool
Kindcentrum De Samenstroom
Rie Mastenbroekplein 2
3223 KJ Hellevoetsluis
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Koningsspelen
Vandaag hebben onze leerlingen eindelijk weer een feestje om te vieren. Onze leerlingen hebben een
sportieve dag vanwege de Koningsspelen. Een springkussen, spelletjes, bubble-voetbal enz enz,
heerlijk buiten in de zon op het plein, voor de school en in het park. We zijn blij dat we dit konden
organiseren. Veel dank gaat uit naar onze actieve ouders van de activiteitencommisie, JOGG
(jongeren op gezond gewicht) en Plusmarkt Trommel.
Alle activiteiten zijn binnen de geldende maatregelen en voornamelijk buiten. De activiteiten die
binnen zijn, worden in de eigen klas gedaan. Via Parro kunt u veel foto’s bekijken.

Buiten dit leuke bericht moeten we ook opmerken dat we helaas kinderen missen op school. Soms
vanwege milde klachten en in sommige gevallen vanwege de quarantainemaatregelen vanuit de BSO,
de privé situatie of nog vanuit groep 7/8. Waar dit kan proberen we de kinderen digitaal te betrekken
bij de activiteiten in de klas. Samen met u en de kinderen hopen we dat deze nare coronatijd snel
voorbij is.
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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.
• 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.

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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