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Hellevoetsluis, 11 november 2021  

Betreft: nieuwsbrief week 45 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Voortgangsgesprek november/december 

Veel ouders hebben zich al ingeschreven voor de gesprekken in 

november/december. Voor iedereen die dit nog niet heeft gedaan, bij deze een 

reminder. Inschrijven kan via de planning in Parro. Als dit niet lukt of uitkomt kunt u 

contact opnemen met de leerkracht van uw kind. 

Openstellen Ouderportaal toetsen/vorderingen leerlingen 

Vorige week hebben we u geïnformeerd over het openstellen van de toetsen en de 

vorderingen van de leerlingen via het Ouderportaal. Zoals het er nu naar uitziet, 

zetten we het Ouderportaal na de kerstvakantie volledig open. U kunt op deze 

manier de vorderingen van uw kind volgen en bent niet meer alleen afhankelijk van 

de rapportmomenten. Indien resultaten voor u aanleiding geven tot een gesprek met 

de leerkracht, bent u van harte welkom. Een voordeel van het ouderportaal is dat u 

ook binnen een vakgebied kan kijken met welke onderdeel uw kind meer moeite 

heeft. U kunt het ouderportaal bekijken via https://inloggen.parnassys.net/ . (na de 

kerstvakantie) 

Indien u problemen heeft met Parro of het Ouderportaal kunt u mailen met Wilma 

Heinrichs van de administratie via: wilma.heinrichs@edumarevpr.nl. Zij helpt u graag 

verder 

Juf Martine neemt afscheid 

Juf Martine de Deugd gaat na de kerstvakantie beginnen aan een nieuwe uitdaging 

op een nieuwe school, dichter bij huis. Martine heeft 8 jaar bij ons op school gewerkt 

in verschillende groepen en heeft zich ook voor de school ingezet binnen de MR. We 

bedanken haar voor alles wat zij in de afgelopen jaren voor de school en de 

leerlingen heeft gedaan en uiteraard wensen we haar heel veel plezier en succes toe 

in haar nieuwe baan. 

Positieve instroom nieuwe leerlingen 

Het aantal leerlingen bij de kleuters neemt toe. Dat betekent dat we een positieve 

instroom hebben van nieuwe leerlingen. Mooi nieuws! Echter betekent dit ook dat we 

geen nieuwe leerlingen meer kunnen inschrijven voor dit schooljaar en dat we per 

januari, uiterlijk februari op zoek zijn naar een nieuwe collega. (of part-time, 2 

collega’s) In het volgende stukje vragen we uw hulp om deze vacature onder de 

aandacht te brengen. Zowel sollicitaties als leerkracht, leerkrachtondersteuner alsook 

onderwijsassistent zijn welkom. 
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Vacatures Hendrik Boogaardschool De Samenstroom 

Met het vertrek van juf Martine hebben we een vacature in de unit van leerjaar 7/8. 

Deze staat inmiddels open op de gebruikelijke plaatsen, oa via deze link: Hendrik 

Boogaard De Samenstroom- leerkracht – parttime | Welkom bij VPR POOL Deze 

vacature is voor 3 dagen. 

De vacature voor de unit van de kleuters kunt u vinden via: Hendrik Boogaard De 

Samenstroom- leerkracht – fulltime – per 1-2-2022 | Welkom bij VPR POOL Deze 

vacature is voor 5 dagen. 

Momenteel zijn we ook druk om onze vacature van de vakleerkracht gym in te vullen. 

We hebben goede hoop dat dit lukt zodat onze leerlingen na de kerstvakantie weer 

gymles krijgen van een vakleerkracht gym. 

We gaan er alles aan doen om al onze vacatures in te vullen. Helaas is de markt 

momenteel dun bemenst en zijn we niet de enige school die goede mensen zoekt. Bij 

deze vragen we ook uw hulp. Kent u mensen in uw eigen netwerk die op zoek 

zijn naar een baan in het onderwijs in een prachtig nieuw Kindcentrum?  Maak 

hen attent op de vacatures of stuur hen door naar Freek Kloeg via 

freek.kloeg@edumarevpr.nl of via 06-42164731. Bedankt voor uw medewerking! 

Corona 

Zoals u waarschijnlijk wel weet is er morgen weer een persconferentie rondom 

Corona. Het is niet de verwachting dat er maatregelen gaan volgen die direct 

betrekking hebben op het onderwijs. Binnen het Kindcentrum blijven we natuurlijk de 

geldende hygiëne-maatregelen volgen en gelukkig gelden er geen 

quarantainemaatregelen indien er een besmetting is op school. Indien er toch 

aanpassingen volgen in de maatregelen die wel betrekking hebben op de school en 

het onderwijs, brengen we u natuurlijk zo snel als mogelijk op de hoogte. Gelukkig 

hebben we een modern gebouw, met goede ventilatiemogelijkheden en veel ruimte. 

Terugblik studiedag 12 oktober 

Op 12 oktober was de school gesloten voor een studiedag met het team. Graag 

vertellen we u wat we op deze dag hebben gedaan. 

Naast allerlei afstemmingen en strakkere afspraken hebben we 4 onderwerpen 

uitgewerkt met als doel het verbeteren van het onderwijs aan onze leerlingen. 

• huiswerk 

We hebben met elkaar een opbouw besproken van het geven van huiswerk 

voor extra oefening thuis. Het kan kinderen helpen om ook thuis te oefenen 

met de leerstof die op school aangeboden wordt. Bij het geven van huiswerk 

maken we onderscheid tussen wat ‘moet’ en wat kan/mag. Zeker in de 

bovenbouw heeft huiswerk ook als doel om de leerlingen goed voor te 

bereiden op het voortgezet onderwijs. 
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• ouders informeren over leerdoelen en thema’s 

U krijgt de komende tijd vaker dan voorheen informatie van de leerkracht (via 

Parro) waar er in de klas over gewerkt wordt. De leerdoelen voor de komende 

periode worden met u gedeeld, thema’s worden gedeeld en bijvoorbeeld 

woorden die de komende week aan bod komen. Op deze manier bent u beter 

op de hoogte van wat uw kind leert en kan zo gerichter vragen stellen en het 

gesprek voeren. Dit alles kan de ontwikkeling en het leren van uw kind enorm 

stimuleren. 

 

• Routines, regels en afspraken in de unit 

We hebben met elkaar duidelijke afspraken gemaakt over regels en afspraken 

binnen de units. Dit geeft duidelijkheid en zorgt voor rust, regelmaat en 

structuur. Er zijn schoolbrede afspraken waardoor leerlingen en leerkrachten 

niet steeds opnieuw met elkaar deze afstemming moeten doen bij bijvoorbeeld 

een overgang naar een nieuw schooljaar. 

 

• Zelfstandig werken in de unit, schoolbreed 

Er zijn duidelijke schoolbrede afspraken gemaakt over het zelfstandig werken 

in de unit zoals bijvoorbeeld het gebruik van het verkeerslicht (stil 

werken/uitgestelde aandacht), de zelfstandig-werk-dobbelsteen en de timer. 

Deze afspraken bevorderen ook weer de rust, structuur en duidelijkheid voor 

de leerlingen zodat alle tijd en energie kan gaan naar het leren. 

 

Belangrijke data komende tijd 

woensdag 17 november: schoen mee, ’s middags schoentje zetten voor Sinterklaas 

maandag 29 november: studiedag, scholen Kindcentrum gesloten 

vrijdag 3 december: aankomst Sinterklaas en Pieten bij De Samenstroom, viering 

Sinterklaas 

woensdag 22 december: kerstviering (nadere informatie volgt) 

donderdag 23 december: 14:00 uur, kerstvakantie 

kerstvakantie: vrijdag 24 december t/m zondag 9 januari 

 

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 
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