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Hellevoetsluis, 15 juli 2021 
 
Betreft: nieuwsbrief week 28 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
Vandaag begint de zomervakantie en sluiten we definitief onze deuren aan de 
Sportlaan. In deze laatste nieuwsbrief brengen we u graag nog even op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen op school en informeren we u over de start na de 
vakantie. 
 
Bezoek nieuwe gebouw met de leerlingen 
Geheel onverwacht was het gisteren toch mogelijk om met alle leerlingen ons nieuwe 
gebouw te bezoeken. De leerlingen zijn samen met de juf of meester en heel veel 
hulp en begeleiding van leerlingen van groep 6 en 7 van het gebouw aan de 
Sportlaan naar ons nieuwe Kindcentrum gelopen. Alle leerlingen zijn in de unit 
geweest waar ze volgend schooljaar les gaan krijgen. Ook hebben de leerlingen 
kennis gemaakt met ‘hun ’ingang/uitgang en heeft meester Freek verteld over het 
gebouw. 
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Nieuwbouw Kindcentrum en verhuizing school. 
 
Vanmiddag om 14:00 uur hebben onze leerlingen zomervakantie. Morgen zijn de 
collega’s nog druk met inpakken en zaterdag komt het verhuisbedrijf alle ingepakte 
spullen ophalen en wordt alles verhuisd naar De Samenstroom. 
 
Morgen is de 2e poging voor de sleuteloverdracht. Vanaf dat moment zijn wij officieel 
gebruiker/eigenaar. Door de vertraging van de bouw met 2 weken zal er in de 
zomervakantie nog hard gewerkt moeten worden om alles op tijd klaar te krijgen voor 
de eerste schooldag. We gaan ondanks de vakantie hard aan de slag om dat voor 
elkaar te krijgen. 
 
De BSO en de Kinderopvang van de Kinderkoepel draaien t/m vrijdag 13 augustus 
door in de oude gebouwen (Sportlaan en Schoolslag) en starten op maandag 16 
augustus in De Samenstroom. 
 
De scholen (Hendrik Boogaardschool, Montessorischool en SBO De Windroos) 
starten op maandag 30 augustus in De Samenstroom. 
 
Eerste schooldag, inloop en ingangen/uitgangen Kindcentrum 
 
Op maandag 30 augustus is de eerste schooldag in ons nieuwe gebouw. De 
leerlingen hebben al gezien door welke ingang ze naar binnen en buiten moeten en 
hoe ze moeten lopen. Hieronder kunt u dat ook nog een keer terugzien. 
 
In de eerste schoolweek mogen alle leerlingen naar binnen worden gebracht door de 
ouders en/of verzorgers. Om 8:15 uur openen de 2 ingangen en vervolgens loopt 
samen met uw kind naar de juiste unit. In de unit kunt u meteen kennismaken met de 
leerkracht en zien waar uw kind onderwijs krijgt. Er is tijd en ruimte om met uw kind 
een activiteit te doen en u mag een kijkje nemen in het gebouw. Wel willen we 
iedereen vragen om vóór 8:45 uur het Kindcentrum te verlaten zodat we samen met 
de leerlingen rustig de schooldag kunnen starten. 
 
Onze schooltijden blijven ongewijzigd. Wel vervroegen we in het gehele Kindcenrtum 
de inlooptijd naar 8:15 uur. Hierdoor kunnen de lessen precies om 8:30 uur starten 
en is de inloop meer verspreid en dus rustiger. 
 
Onze schooltijden: 
inloop: 8:15 uur, start onderwijs 8:30 uur, eindtijd onderwijs 14:00 uur en vervolgens 
uitloop. 
 
Het bovenstaande is onder voorbehoud van de dan geldende richtlijnen rondom 
Corona. In de laatste vakantieweek hoort u van ons of het bovenstaande door kan 
gaan. 
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Hoofdingang: unit 11, Hendrik Boogaardschool leerjaar 3 en 4. 
 
Hendrik Boogaard leerjaar 3 en 4, unit 11, eerste verdieping: 
ingang aan de oostzijde/hoofdingang.  
Trap omhoog, naar rechts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zij-ingang: unit 4 (kleuters) unit 10 (leerjaar 5 en 6) en unit 11 (leerjaar 3 en 4) 
 
Hendrik Boogaard kleuters, leerjaar 1 en 2, unit 4, begane grond: ingang aan de kant 
van de atletiekbaan/Eendr8. In de hal, meteen links.  
 
Hendrik Boogaard leerjaar 5 en 6, unit 10, eerste verdieping:  
ingang aan de kant van de atletiekbaan/Eendr8.  
Trap omhoog, naar links.  
 
Hendrik Boogaard leerjaar 7 en 8, unit 9,  
eerste verdieping:  
ingang aan de kant van de atletiekbaan/Eendr8.  
Trap omhoog, naar rechts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugblik 45 jaar Hendrik Boogaard aan de Sportlaan 
 
Afgelopen vrijdag hebben we met een feest afscheid genomen van ons gebouw aan 
de Sportlaan en hebben we gevierd dat we daar 45 jaar met De Hendrik 
Boogaardschool hebben mogen zitten. Ongetwijfeld heeft u op Parro alle foto’s 
bekeken en heeft u gezien hoe leuk het is geweest. Er waren springkussens, er was 
een patatkraam heel veel spelletjes en uiteraard sloten we af met een ijsje. 
 
Terugblik afscheid groep 8 
 
Afgelopen maandag hebben we afscheid genomen van onze leerlingen (en ouders) 
van groep 8. In de Heliushaven hebben we met een drive-inn bioscoop mogen  
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genieten van de eindmusical en vervolgens hebben we op ons eigen plein samen 
met groep 8 genoten van een BBQ. In de avond mochten de ouders, broertjes en 
zusjes komen om getuige te zijn van het uitglijden uit de basisschool. De leerlingen 
hebben hun laatste rapport gekregen en een getuigschrift. Ondanks de maatregelen 
rondom Corona hebben we er met elkaar toch iets heel moois van kunnen maken! 
 
We wensen onze leerlingen van groep 8 heel veel succes op het VO en heel veel 
geluk en voorspoed in de rest van hun leven. 
 
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 
 
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 

 
Sloffen in het Kindcentrum 
 
Met de start van het schooljaar ontvangen onze leerlingen oversloffen voor op 
school. Het nieuwe gebouw is nieuw, mooi en schoon en dat willen we graag zo lang 
mogelijk zo houden. Daarnaast beschikken we zometeen over een groene 
buitenruimte waardoor er heel veel meer zand, aarde en gras mee naar binnen komt. 
Deze sloffen doen de leerlingen over hun schoenen aan en zodoende houden we het 
binnen netjes en schoon. Alle leerlingen ontvangen deze sloffen éénmalig kosteloos 
van school. Deze sloffen blijven op school en zijn meerdere jaren bruikbaar. Indien 
sloffen kwijt raken of met opzet kapot worden gemaakt, vragen we een vergoeding 
voor vervanging. Nieuwe leerlingen krijgen uiteraard ook eenmalig een set sloffen. 
 
Trakteren en verjaardagen volgend schooljaar 
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we op een andere manier de 
verjaardagen vieren van de kinderen op school. Het trakteren behoort tot het  
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verleden omdat de leerlingen in units zitten. Het kan dus voorkomen dat uw zoon of 
dochter in een unit met 75 leerlingen zit. Om voor zoveel leerlingen een traktatie te 
verzorgen is niet (voor iedereen) haalbaar. Uiteraard blijven we aandacht besteden 
aan de verjaardag van onze leerlingen. Op welke manier we dat precies gaan doen 
informeren we u met de start van het nieuwe schooljaar. 

 
Website Kindcentrum De Samenstroom 
 
Het is zover; de samenwerkende partners van Kindcentrum De Samenstroom 
hebben een gezamenlijke website gemaakt: http://kindcentrumdesamenstroom.nl 
Het eindresultaat mag er zijn en daar zijn we dan ook best een beetje trots op! 
Met een frisse en heldere uitstraling is de website bedoeld om informatie te geven 
over wat De Samenstroom heeft te bieden voor leerlingen, ouders en andere 
belangstellenden. 

Omdat de website nog in aanbouw is, kan het zijn dat er nog dingen ontbreken. Mist 
u iets, dan horen we dat graag. Stuur dan een berichtje via de contactpagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenouders 

Vrijdag 9 juli vierden we groots feest op school, de locatie Hendrik Boogaardschool 
bestond 45 jaar en we sloten symbolisch het gebouw omdat we na de vakantie naar 
het nieuwe gebouw aan het Rie Mastenbroekplein gaan. De ouders van de 
activiteitenraad hadden er weer een enorm feest van gemaakt met als hoogtepunt de 
grote stormbaan aan de zijkant van de school. Alle kinderen hebben deze dag 
genoten van alle activiteiten en traktaties. Al enkele jaren verzorgen deze ouders alle 
festiviteiten voor de school en niets is hen te veel. Daarom willen we hen op deze 
manier een keer in het zonnetje zetten ! Namens alle kinderen en medewerkers van 
de Hendrik Boogaardschool, heel erg bedankt. We hopen nog vele jaren van jullie te 
mogen genieten.   
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Heel veel dank en een fijne zomer! 
 
Wederom sluiten we een heel bijzonder schooljaar af. We willen u bedanken voor de 
bijzondere samenwerking is soms lastige tijden. Samen met u hebben we ondanks 
tegenslagen hard gewerkt om het voor onze kinderen allemaal goed te regelen. We 
danken u voor uw hulp en begrip wanneer we de Coronamaatregelen moesten 
inzetten en uitvoeren en de momenten waarop we (helaas) in samenwerking met de 
GGD klassen in quarantaine moesten zetten en/of kinderen naar huis moesten 
sturen.  
 
In het nieuwe schooljaar hopen we dat alles weer normaal zal zijn. Samen naar 
binnen lopen, samen feestjes vieren en samen plezier hebben in leren op school. We 
starten dit keer in een prachtig gebouw wat voldoet aan alle moderne eisen en 
technieken van nu.  
 
We gaan onze locatie aan de Sportlaan uiteraard missen maar kijken uit naar alle 
mooie kansen die er voor ons en de leerlingen liggen aan het Rie Mastenbroekplein. 
 
We wensen u samen met uw kind(eren) een hele fijne zomer toe en zien u graag op 
30 augustus in volle gezondheid weer terug aan het Rie Mastenbroekplein 2. 
 
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  

 

Vaarwel Sportlaan!                                                 Welkom Rie Mastenbroekplein 2  
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