Hellevoetsluis, 27 september 2021
Betreft: nieuwsbrief week 39
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Inmiddels zijn we gestart met week 5 in het Kindcentrum. We zijn al aardig gewend en we
merken rust en structuur. In de units wordt hard gewerkt en elke dag zetten we ons in om
elke dag weer een beetje beter te worden. De start/doelstellingengesprekken met de
leerkrachten zijn in volle gang en de voorbereidingen voor de Kinderboekenweek, Sint en
Kerst worden voorzichtig opgestart. Steeds vaker gaan we activiteiten met de partners in het
Kindcentrum samen organiseren. We kunnen zo gebruikmaken van meer expertise, meer
‘handen’ en meer middelen om alles voor onze leerlingen te organiseren.
Verkeerssituatie rondom het Kindcentrum
De verkeerssituatie rondom het Kindcentrum is nog steeds een aandachtspunt. Met de
gemeente Hellevoetsluis proberen we deze (tijdelijke) situatie zo goed en veilig mogelijk in te
richten. Inmiddels zijn de fietspaden op de Sportlaan weer in gebruik genomen waardoor
onze leerlingen niet meer op de openbare weg moeten fietsen. Verder wordt er nagedacht
over goede verlichting in de buitenruimte nu de dagen korter worden.
Het plaatsen van de fietsen in de fietsenstalling gaat goed. Echter is het redelijk krap en is er
weinig ruimte over. Het halen en brengen met de auto verloopt steeds soepeler en langzaam
wennen we met elkaar aan deze situatie. We bedanken iedereen die meehelpt aan een
goede doorstroom en veiligheid voor onze leerlingen.
Inschrijving broertjes en zusjes
Eerder hebben we u al geïnformeerd over 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 (broertjes of zusjes), 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
We zijn blij dat we vanaf nu niet meer te maken hebben met de 1,5 meter regel. Daarnaast
vervalt nu het GGD-advies voor het plaatsen van een klas in quarantaine bij een besmetting
van een leerling.
-

We blijven extra aandacht hebben voor hygiëne (handen wassen, hoesten in
ellenboog)
Ventilatie in het gebouw is goed geregeld. (frisse scholen keurmerk)
Bij een besmetting in de klas hebben we contact met de GGD. Op advies van de
GGD informeren we ouders.
Bijgevoegd bij deze brief een beslisboom over wel/niet naar school.
Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met school.

Belangrijke data:
- Start Kinderboekenweek (informatie volgt)
- Boekenmarkt Kindcentrum De Samenstroom (informatie volgt)
- 12 oktober: studiedag, scholen Kindcentrum gesloten.
- 15 oktober 14:00 uur, start Herfstvakantie
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-

Maandag 18 oktober, weer naar school

Eten en drinken (pauze en lunch)
Met enige regelmaat zien we snoep, chips en andere ongezonde dingen in de lunchdoosjes
van onze leerlingen. We willen u vragen om dit te beperken. Omdat leerlingen bij elkaar
kijken wat ze meekrijgen vanuit huis, merken we dat het steeds meer wordt. Het begint met
een snoepje, vervolgens neemt de ander 2 snoepjes mee en vervolgens zien we
snoepzakjes. U zult begrijpen dat dit voor leerlingen lastig is, daarnaast is het ongezond.
We adviseren voor de kleine pauze fruit en/of een boterham. Voor de lunch brood en/of een
gezonde snack. Ook willen we u vragen om zoveel als mogelijk drinkflessen mee te geven.
Pakjes en flesjes zorgen voor veel afval wat weer heel veel kost om af te voeren. Daarnaast
willen we ook meewerken om de afvalberg te verkleinen en zorgdragen voor het milieu.
Toegang tot Parro
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.
Ziekmeldingen via Parro
Vanaf deze week is het mogelijk om uw kind zelf via Parro ziek en/of afwezig te melden. Ook
kunt u aangeven of hij/zij naar de tandarts of de dokter moet. Deze manier scheelt een hoop
telefoontjes in de ochtend en zorgt ervoor dat de leerkracht goed zicht heeft op wie er wel of
niet op school is. Afmeldingen via Parro worden meteen opgenomen in de administratie en
zijn meteen zichtbaar voor de leerkracht.
Afspraken voor dokter en tandarts (indien mogelijk) worden bij voorkeur na 14:00 uur
gemaakt. Graag uw medewerking.
Indien het voor de leerkracht niet bekend is waar een leerling is, nemen we meteen contact
op met thuis. Als het niet lukt om een melding te maken kunt u uiteraard bellen met school.
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
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