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Hellevoetsluis, 27 augustus 2021 
 
Betreft: nieuwsbrief week 34 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
We hopen dat u samen met uw kind een mooie zomer en vakantie hebt gehad. We 
hopen u met uw zoon of dochter aanstaande maandag weer in volle gezondheid te 
mogen ontvangen. Een bijzonder welkom voor onze nieuwe leerlingen en ouders! 

Eindelijk is het zover! Aanstaande maandag ontvangen wij uw kind in ons nieuwe 
Kindcentrum De Samenstroom. Er is ontzettend hard gewerkt door collega’s van de 
verschillende scholen en natuurlijk ook door externe partijen om de school en 
buitenruimtes zo mooi te krijgen. We zijn hier heel blij en ontvangen u en uw kinderen 
vol trots!  

Natuurlijk zijn er nog zaken die niet helemaal klaar zijn en nog aandacht verdienen. 
Zoals de afronding van de speeltuinen, de parkeergelegenheid en de 
verkeerssituatie rondom het pand. We vragen hiervoor uw begrip en geduld. Nog 
enkele belangrijke punten voor de start:  

- Het gras is net gelegd en mag komende twee weken nog niet betreden 
worden.  

- Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school; de 
parkeergelegenheid is beperkt en de aansluitweg vanaf de A.I. Laan is 
waarschijnlijk afgesloten. 

- Er is sprake van éénrichtingverkeer rond het pand voor een vlotte en veilige 
verkeersstroom.  

- We zijn telefonisch bereikbaar via ons oude telefoonnummer 0181-313194, 
maar de telefooncentrale werkt mogelijk nog niet optimaal. Krijgt u geen 
gehoor? Stuur dan een berichtje via Parro naar de leerkracht of bel voor 
noodgevallen naar 0642164731. Ook kunt u het mailadres van de leerkracht 
gebruiken of het algemene mailadres van school: info@hendrik-boogaard.nl  

- Om de start in het nieuwe pand feestelijk aan te kleden, zal er voor alle 
leerlingen een cupcake uitgedeeld worden in de klas. Mag uw zoon of dochter 
geen cupcake i.v.m. allergie, wilt u dan een alternatief in de tas van uw kind 
doen en de leerkracht hierop attenderen. De ingangen van het Kindcentrum 
zijn feestelijk versierd met dank aan onze ouders van de 
activiteitencommissie. 

- In de loop van de ochtend zal wethouder Hans vd. Velde officieel de sleutel 
overhandigen aan een paar kinderen van het Kindcentrum. Deze feestelijke 
opening wordt klein georganiseerd en helaas kunnen we anderen daarbij niet 
uitnodigen. 

- Verjaardagen vieren we feestelijk in de eigen unit. Doordat de leerlingen nu 
meer klasgenootjes hebben is het niet meer haalbaar om te trakteren. In de 
nieuwsbrief voor de vakantie hebben we u daar al over geïnformeerd. Graag 
hoort de leerkracht van u op welke dag een leerling zijn verjaardag viert. U  
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kunt dit doorgeven via Parro. Uiteraard zetten we leerlingen die hun 
verjaardag vieren in het zonnetje. 

- De oude luizenzakken mogen weer mee naar school. Ondertussen denken we 
na over een alternatief wat passender is voor het mooie nieuwe gebouw. 

- Zodra de oversloffen van de leerlingen binnen zijn, ontvangen onze leerlingen 
een set.  

- Fietsen kunnen geplaatst worden aan de kant van de nieuwe weg tussen de 
rekken. (nietjes) Fietsen mogen niet geplaatst worden op het speelterrein, 
tegen de hekken of op de atletiekbaan. 

   
fietsenstalling 

De eerste schooldag en de eerste week in het Kindcentrum 
In de eerste schoolweek mogen alle leerlingen naar binnen worden gebracht door 
een ouder of verzorger. Om 8:15 uur openen de 2 ingangen en vervolgens loopt u 
samen met uw kind via de juiste ingang 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.  

Vanaf week 2 willen we u vragen om buiten afscheid te nemen van uw kind zodat 
alle leerlingen zelfstandig naar binnen en naar hun unit kunnen lopen. Ouders van 
leerlingen die later in het jaar gaan starten mogen uiteraard ook de eerste 
schoolweek mee naar binnen. 

Onze schooltijden blijven ongewijzigd. Wel vervroegen we in het gehele Kindcentrum 
de inlooptijd naar 8:15 uur. Hierdoor kunnen de lessen (vanaf week 2) 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. Leerlingen lopen onder begeleiding van de leerkracht naar buiten. U kunt hen 
opwachten voor de vaste ingang/uitgang. 

De leerlingen hebben voor de zomervakantie 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.  
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Hoofdingang: unit 11, leerjaar 3 en 4.  

 hoofdingang Kindcentrum 

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 

 ingang Kindcentrum aan de atletiekbaan 

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.  
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Jaarplanning schooljaar 2021-2022 
 
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 
 
Startgesprekken/kennismakingsgesprekken 
In de eerste 3 weken van het schooljaar vinden de startgesprekken plaats. U wordt 
via Parro door de leerkracht uitgenodigd om u in te schrijven. Tijdens het gesprek 
spreekt u over de wederzijdse verwachtingen om tot een goede samenwerking te 
komen voor uw kind. Bijzonderheden die nog niet bij de leerkracht bekend zijn, 
worden besproken en er is ruimte om afspraken te maken met elkaar. 
 
Regels op het schoolplein mbt. honden en roken 
Ook op ons nieuwe schoolplein en het liefst ook rondom het Kindcentrum 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 (atletiekbaan bijvoorbeeld) 
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.  
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Ziekmeldingen/afmeldingen 
Vanaf dit schooljaar ontvangen we graag alle ziek/afmeldingen niet meer via de 
telefoon. U kunt dit via Parro doorgeven aan de leerkracht. De telefoonlijnen in de 
ochtend houden we op deze manier vrij voor meer urgente gesprekken. 
 
Als u vragen heeft horen wij dat graag van u.  
 
Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond!  
 
Vriendelijke groet, 
 
Freek Kloeg  
 
Directie Hendrik Boogaardschool  
Kindcentrum De Samenstroom 
 
 


