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Hellevoetsluis, 2 juli 2021 
 
Betreft: nieuwsbrief week 27 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
Nieuwbouw Kindcentrum De Samenstroom 
Afgelopen maandag was de technische oplevering van ons nieuwe gebouw. Op 
dinsdag zouden we de sleutels overhandigd krijgen maar helaas kregen we te horen 
dat het gebouw nog niet gebruiksklaar is. Er is een vertraging van ongeveer 2 weken.  
 
Hoewel onze startdatum (begin schooljaar) niet in gevaar komt, betekent dit wel dat 
de gehele (verhuis) planning 2 weken wordt opgeschoven. Onze nieuwe meubels die 
volgende week zouden komen en alle ander bestellingen worden nu later geleverd. 
 
Helaas betekent dit ook dat het niet meer haalbaar is om voor de zomervakantie met 
onze leerlingen ons nieuwe gebouw te bezoeken. Erg jammer. Gelukkig mogen we 
volgende week als collega’s wel al in het gebouw komen en laten we de leerlingen 
foto’s en filmpjes zien. De komende weken blijven we dat doen en nemen we de 
leerlingen per unit mee naar de atletiekbaan om hen het nieuwe gebouw te laten zien 
vanaf de buitenkant. In de laatste 2 weken hoort u van ons over de eerste schooldag, 
het gebruik van de ingangen en hoort u waar uw kind in het nieuwe gebouw zijn/haar 
plekje gaat krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarplanning schooljaar 2021-2022 
 
De jaarplanning is zo goed als rond. De schoolvakanties kunt u zien op: 
https://www.rkbshendrik-boogaard.nl/school/vakantierooster/  
 
De overige activiteiten, de zwemlessen en de gymlessen worden via Parro met u 
gedeeld. 
 
In het nieuwe schooljaar is de school buiten de vakanties en feestdagen om gesloten 
op de volgende (studie) dagen: 
studiedag 1: dinsdag 12 oktober 2021 
studiedag 2: maandag 29 november 2021 
studiedag 3: vrijdag 11 februari 2022 
studiedag 4: woensdag 22 juni 2022 
 
vrijdag 24 december 2021, dag voor kerst 
vrijdag 27 mei, dag na Hemelvaart 
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Afscheid collega’s, nieuwe uitdagingen en personeelsplanning 2021/2022 
 
Eerder hebben we u al geïnformeerd over het afscheid van 4 collega’s. Juf Femi 
Sluimer, Juf Marjolein Alewijn, juf Pien Timmermans en juf Stephanie van der Veen. 
 
Helaas gaan we ook afscheid nemen van gymmeester Robin Malta. Meester Robin 
gaat nieuwe uitdagingen aan en we zijn druk bezig om ook zijn opvolging te  
organiseren. We bedanken de meester voor zijn inzet in de afgelopen 2 jaar en 
wensen hem veel succes voor de toekomst. 
 
Onze IB-er Sandra Bijleveld heeft een nieuwe baan aangeboden gekregen als 
directeur van de 10e Penning in Vierpolders. Uiteraard feliciteren we haar van harte 
met deze nieuwe uitdaging. Gelukkig voor ons blijft zij nog 2 dagen als IB-er 
verbonden aan onze school. 
 
Groepsindeling leerlingen en meesters en juffen volgend schooljaar 
Nu (bijna) alle vacatures bemenst zijn, hebben we deze week alle indelingen voor 
zowel de leerlingen alsook het personeel rond kunnen maken. 
Volgende week krijgt u in een aparte brief te lezen in welke basisgroep uw kind is 
ingedeeld en welke leerkrachten daarbij horen. 
 
Groep 8 neemt afscheid 
Onze groep 8 heeft vandaag de eindmusical opgenomen op video. Een speciaal 
moment waar veel tijd, aandacht en energie in is gestopt. Vanavond vieren ze een 
feestje met elkaar op school en start officieel hun afscheidsweek. Op maandag 12 juli 
wordt de musical getoond aan ouders en andere gezinsleden en nemen zij officieel 
afscheid van de basisschool. We wensen hen alvast heel veel plezier in de komende 
dagen en alvast heel veel goeds voor de toekomst en veel succes en plezier op het 
voortgezet onderwijs. 
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Rapporten en oudergesprekken 
Vandaag krijgen de leerlingen hun rapportmapje mee naar huis. Naast het fysieke 
rapport kunt u de vorderingen van uw zoon of dochter ook terugzien in het 
ouderportaal. Deze zal na schooltijd opengezet worden via: 
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal U gebruikt hiervoor dezelfde 
inloggegevens als in Parro. Indien u de inloggegevens niet meer weet kiest u voor 
https://inloggen.parnassys.net/idp/inlogproblemen  
 
Vanaf maandag staan de rapportgesprekken gepland voor groep 3 t/m 7. Ouders die 
zich nog niet via Parro hebben ingeschreven kunnen dit alsnog doen of kunnen 
contact zoeken met de leerkracht. 
 
Regels op het schoolpein mbt. honden en roken 
Op ons schoolplein en het liefst ook rondom de school is roken niet toegestaan. 
Daarnaast willen we iedereen oproepen om geen honden mee te nemen naar school 
omdat er leerlingen zijn die hier bang voor zijn. Op het schoolplein is dit verboden, 
net buiten het schoolplein willen we iedereen vragen om honden kort te houden en 
rekening te houden met elkaar en zeker te denken aan de veiligheid en het 
welbevinden van onze leerlingen.  
 

Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit 
onderzoek blijkt: ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen 
gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Wij vragen u 
om ook niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of bij het hek, 
in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van uw 
kind(eren). Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze 
kinderen. Een rookvrij schoolplein geldt voor medewerkers van onze school, voor u 
als ouder maar ook voor medewerkers van organisaties die in onze school werken en 
bijvoorbeeld bezoekers en leveranciers.  

Vrije dagen / vakantie: 
 

- Donderdag 15 juli, 14:00 uur start zomervakantie 
- Vrijdag 16 juli, leerlingen vrij 
- Maandag 30 augustus eerste schooldag in Kindcentrum De Samenstroom 

 
Activiteiten / vieringen: 

- Vrijdagavond 2 juli, ‘bonte’ feestavond groep 8 
- Maandag 5 juli t/m vrijdag 9 juli afscheidsweek groep 8 
- Vrijdag 9 juli, viering 45 jaar Hendrik Boogaardschool en afscheid oude 

gebouw 
- Maandag 12 juli, afscheidsmiddag/avond groep 8, musical en uitglijden. 
- Woensdag 14 juli, meester -en juffendag, feestelijke dag, collega’s vieren hun 

verjaardag in de klas, kinderen mogen verkleed op school komen. 
 
 
Als u vragen heeft horen wij dat graag van u.  
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Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond!  
 
Vriendelijke groet, 
 

Femi Sluimer en Freek Kloeg  

 

Directie Hendrik Boogaardschool  
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