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Hellevoetsluis, 3 september 2021 
 
Betreft: nieuwsbrief week 35 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
De eerste schoolweek van het schooljaar en de eerste week in ons nieuwe gebouw zitten 
erop. Alles was wennen, nieuw en soms een beetje behelpen. Door de grote inzet van onze 
collega’s en de medewerking van alle leerlingen en ouders hebben we een goede start 
gemaakt. De komende weken zal alles z’n plekje krijgen, worden de laatste onderdelen van 
het gebouw en de buitenruimte afgerond en opgeleverd en is iedereen gewend aan zijn/haar 
nieuwe leer-en werkplek. 
 
Graag een paar aandachtspunten: 

- 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 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 nog niet optimaal. Ook kunt u het mailadres van de leerkracht 
gebruiken of het algemene mailadres van school: info@hendrik-boogaard.nl  

- Verjaardagen vieren we feestelijk in de eigen unit. Doordat de leerlingen nu meer 
klasgenootjes hebben is het niet meer haalbaar om te trakteren. We vragen hierin uw 
begrip en medewerking. Graag hoort de leerkracht van u op welke dag een leerling 
zijn verjaardag viert. U kunt dit doorgeven via Parro. Uiteraard zetten we leerlingen 
die hun verjaardag vieren in het zonnetje. 

- Zodra de oversloffen van de leerlingen binnen zijn, ontvangen onze leerlingen een 
set van school om deze binnen het gebouw over de schoenen heen te dragen. 

- 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. Graag ook geen fietsen plaatsen voor de ramen van onze buren 
van de Eendr8. De fietsenstalling mag uiteraard wel gebruikt worden. De 
fietsenrekken zijn voor de kinderen. Indien u met de fiets komt in de ochtend, graag 
uw fiets buiten de stalling plaatsen. 

Inloop vanaf aankomende week, leerlingen zelfstandig naar binnen 
 
Vorige week heeft iedereen de mogelijkheid gehad om ons nieuwe gebouw te bewonderen. 
U heeft kunnen zien waar uw zoon of dochter in het gebouw onderwijs volgt en de leerlingen 
hebben kunnen oefenen met het naar binnen lopen. Vanaf aankomende week vragen we u 
om buiten afscheid van uw zoon of dochter te nemen zodat de leerlingen zelfstandig naar 
binnen kunnen lopen. De leerlingen worden opgewacht door de eigen leerkrachten bij de 
trap in de gang en gaan in de unit meteen zelfstandig aan het werk. De deuren gaan open 
om 8:15 uur, de les start om 8:30 uur. 
 
Leerlingen die na 8:30 uur binnenkomen zijn te laat en kunnen aanbellen bij de hoofdingang. 
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Verkeerssituatie rondom het Kindcentrum 

Zoals u wellicht ondertussen hebt ervaren is de bereikbaarheid van het Kindcentrum nog in 
ontwikkeling en niet optimaal. Voetpaden, fietspaden en verbindingswegen ontbreken nog of 
zijn nog niet af en de verbindingsweg naar de A.I. laan is (tijdelijk) afgesloten. We hebben 
onze zorgen geuit bij de gemeente, de lokale politiek en de politie. Vooral de enorme drukte 
aan het begin van de schooldag zorgt soms voor onveilige en niet gewenste (verkeers) 
situaties.  

Een dringend verzoek: 

- Als het lukt, kom te voet of op de fiets 
- Niet stilstaal op de rijweg voor het Kindcentrum om kinderen af te zetten. 
- Niet parkeren op de stoep of voor de aansluiting met het fietspad. 
- Niet parkeren op de taxi-parkeerplaats 
- Heb begrip voor elkaar en de (tijdelijke) situatie 

Aanstaande maandag komen er deskundigen met ons meekijken en met alle partners in het 
Kindcentrum blijven we druk uitoefenen bij de gemeente om snel met verbeteringen te 
komen. Alle partijen zijn ingelicht en we blijven hen herinneren aan de situatie. We willen dat 
onze kinderen en ook u op een goede en veilige manier bij ons kunnen komen.  

Inschrijving broertjes en zusjes 
 
Sinds vorig jaar merken we een zeer positieve interesse in onze school en het Kindcentrum. 
Het aantal leerling-plekjes is nog beperkt. We willen u vragen om broertjes en zusjes die nu 
2 of 3 jaar zijn, vanaf nu al in te schrijven. Dit schooljaar moeten we al gaan werken met een 
wachtlijst en we willen voorrang geven aan broertjes en zusjes. Als u verzekerd wilt zijn van 
een plekje, kunt u een mail sturen naar Wilma Heinrichs van de administratie via: 
wilma.heinrichs@edumarevpr.nl U ontvangt dan een inschrijfformulier via de mail welke u 
kunt invullen en terug kunt sturen. 
 
Corona 

De eerste week van het schooljaar is gelukkig rustig verlopen voor onze school en ons 
Kindcentrum. Helaas weten we dat Corona nog niet weg is.  

Ondanks de versoepelingen, moeten we nog steeds voorzichtig blijven. De 
basismaatregelen van hygiëne en gezondheid blijven van kracht. Dat houdt onder andere in:  

- Onderwijspersoneel houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot ouders (en ouders tot 
elkaar).  

- Scholen melden zich bij de GGD als er sprake is van één of meerdere bevestigde 
besmettingen met Covid-19. De school, leerlingen en ouders volgen de instructies 
van de GGD.  

- Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiëneregels van het RIVM zoveel 
mogelijk worden nageleefd.  

- Blijf thuis bij (ernstige) klachten en laat je testen.  
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Wat dit betekent op onze school:  

- Ouders nemen buiten afscheid van hun kind en halen de kinderen ook weer buiten 
op. Ouders en externen zijn alleen in de school op afspraak. 

- In de klas zullen de groepsleerkrachten met de kinderen zorgdragen voor het 
uitvoeren van de basismaatregelen van hygiëne. Dit betreft onder andere het 
regelmatig handen wassen en niezen in je elleboog.  

- Zodra we als school te maken krijgen met iemand die positief is getest op corona, 
volgen wij de richtlijnen op van de Rijksoverheid en is er contact met de GGD. We 
streven ernaar de betreffende ouders van de groep zo snel als mogelijk hiervan op de 
hoogte te stellen.  

Tot slot kunnen wij ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Voor vragen over de 
versoepelingen van de corona-maatregelen, verwijzen wij u naar de website van de 
Rijksoverheid. 

Toegang tot Parro 
 
Bij de start van het schooljaar kan het soms gebeuren dat er problemen zijn met toegang tot 
Parro. We gebruiken Parro voor informatie vanuit de klas. Indien u problemen heeft met 
Parro kunt u mailen met Wilma Heinrichs van de administratie via: 
wilma.heinrichs@edumarevpr.nl. Zij helpt u graag verder. Ook als telefoonnummers en 
mailadressen zijn gewijzigd horen we dit graag. Ook dit kunt u doorgeven naar de 
administratie. 
 
Als u vragen heeft horen wij dat graag van u.  
 
Namens het team, 
 
Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond!  
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Freek Kloeg  
 
Directie Hendrik Boogaardschool  
Kindcentrum De Samenstroom 
 
 


