Hellevoetsluis, 24 februari 2022
Betreft: nieuwsbrief week 8

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8
Vorige week zijn de rapporten uitgedeeld en inmiddels zijn de rapportgesprekken aan de
gang. Veel ouders hebben zich al ingeschreven. Dit keer heeft iedereen de keuze, fysiek,
telefonisch of digitaal. Als er nog geen afspraak gepland staat, neem dan contact op met de
leerkracht.
Ouderportaal
Naast het papieren rapport kunt u het rapport van uw kind ook digitaal inzien via het
ouderportaal. Het ouderportaal kunt u bereiken via de volgende link: ParnasSys
Ouderportaal. Om in te loggen gebruikt u dezelfde gegevens als voor Parro.
Als u problemen heeft met inloggen kunt u contact opnemen met Wilma Heinrichs via:
wilma.heinrichs@edumarevpr.nl Zij help u graag verder om (weer) toegang te krijgen.
Vanaf nu blijft het ouderportaal openstaan. Toekomstige leerresultaten en toetsen van uw
kind kunt u het gehele jaar door volgen. U bent dan niet meer afhankelijk van de
rapportmomenten. Als u vragen heeft over de vorderingen van uw kind kunt u uiteraard
contact opnemen met de leerkracht(en) van uw kind.
Inschrijvingen
Het aantal inschrijvingen voor onze school is zeer positief. Dit schooljaar is er al geen ruimte
meer voor nieuwe leerlingen en ook voor volgend schooljaar is er bijna geen ruimte meer.
We moeten gaan werken met een wachtlijst. Voor het komende schooljaar hebben we nog
enkele plekjes welke we vrijhouden voor broertjes en/of zusjes van onze huidige leerlingen.
We vragen u dan ook om uw kind (indien nog niet ingeschreven) spoedig in te
schrijven. Een inschrijfformulier kunt u aanvragen bij Wilma Heinrichs via
wilma.heinrichs@edumarevpr.nl . Deze kunt u vervolgens digitaal invullen en terugsturen.
Corona
We zijn blij dat (bijna) alle coronamaatregelen weer zo goed als verdwenen zijn. Uiteraard
gaat het virus nog steeds rond en natuurlijk ook bij ons in het Kindcentrum. U heeft hierover
vorige week al een brief ontvangen. In het geval van een besmetting bij een personeelslid of
bij veel besmettingen en zieke kinderen in een unit, blijven we u informeren.
Inspectiebezoek
Eerder hebben we u geïnformeerd over het inspectiebezoek op 27 januari. Onze school is
voldoende beoordeeld op alle onderdelen vanuit het toezichtskader. Hier is de afgelopen
jaren keihard aan gewerkt en we zijn hier bijzonder trots op. Ondanks de uitdagende periode
van Corona, quarantaines, een verhuizing, de oprichting van het Kindcentrum en het
lerarentekort hebben we dit samen met u en de leerlingen bereikt. Zodra het definitieve
rapport bij ons binnen is, delen we deze met u.
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Ouderbijdrage
2 weken geleden heeft u van ons een brief ontvangen voor de betaling van de ouderbijdrage.
Deze bijdrage in vrijwillig en gebruiken we voor het organiseren van activiteiten en feesten
zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval enz. Op dit moment hebben ongeveer 35 gezinnen
de ouderbijdrage overgemaakt. We hopen natuurlijk dat we ook voor de toekomst deze
activiteiten nog kunnen blijven organiseren en dat meer gezinnen de bijdrage overmaken.
Dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 25,00 per kind.
Leerlingen die na de kerstvakantie zijn gestart betalen de helft, €12,50,We vragen u vriendelijk dit bedrag over te maken naar: Rekeningnummer IBAN NL91 RABO
0195 2110 14 t.n.v. Onderwijsgroep Edumare
Vermeldt u bij de betaling graag de naam van uw kind(-eren) en de groep(-en) waarin uw
kind zit.
Ouders die de bijdrage al hebben overgemaakt bedanken we vriendelijk.
Schoolreis
Op vrijdag 17 juni staat de schoolreis gepland voor leerjaar 1 t/m 8. Leerjaar 1 en 2 gaan
afzonderlijk naar een leuke bestemming en leerjaar 3 t/m 8 gaan naar een andere plek toe.
Ondanks dat groep 7 en 8 op kamp gaan, willen we de leerlingen toch meenemen op
schoolreis omdat er de afgelopen 2 jaar geen schoolreis is geweest vanwege Corona.
Normaal gesproken gaat groep 7 en 8 in een jaar met kamp niet op schoolreis. Na de
voorjaarsvakantie ontvangt u van ons een brief met een verzoek voor de betaling van de
schoolreis. Ouders die in 2020 de schoolreis hebben betaald (deze ging niet door) en deze
niet teruggevraagd hebben, betalen natuurlijk niet.
Vacatures Hendrik Boogaardschool De Samenstroom
Momenteel zijn we alweer druk bezig met de plannen voor het nieuwe schooljaar Onze
vacatures zijn te vinden op: Vacatures 2022-2023 | Welkom bij VPR POOL |
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!
Feestdag 25 februari, Carnaval, meester juffen dag, opening gebouw
Morgen vieren we op school 3 feesten op 1 dag. Het is Carnaval, de leerkrachten vieren hun
verjaardag (meester/juffendag) en we vieren met de kinderen dat we met elkaar in ons mooie
Kindcentrum zitten. Alle kinderen mogen verkleed op school komen en er zijn verschillende
leuke activiteiten. Na schooltijd sluiten we de ingebruikname van het gebouw feestelijk af met
iedereen die in de afgelopen jaren betrokken is geweest bij de totstandkoming van
Kindcentrum de Samenstroom.
Foutloos rekenen
Foutloos Rekenen is een samenwerkingstraject tussen onze school en het NMI. In de
afgelopen periode heeft groep 8 deelgenomen aan dit traject. We hebben gezien dat de
leerlingen veel baat hebben bij het programma. Sinds kort geeft James een rekendocent van
het NMI, samen met onze leerkrachten op woensdag rekenen aan de leerlingen van groep 6
en 7. Op de andere dagen zullen de leerkrachten zelf lessen geven uit het programma.
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De leerlingen zullen veel gaan oefenen met het maken van de rekenopgaven. Dit doen zij
voor een groot deel op school. Thuis zullen de leerlingen ook af en toe wat extra oefenwerk
doen.
Door veel oefenen onthouden de leerlingen de rekenstof en leren ze vlot en foutloos te
rekenen. Wij verwachten dat de leerlingen met dit traject hun rekenvaardigheden zullen
verbeteren. Daarnaast werken wij schoolreed aan een rekenbeleid waarin principes van
foutloos rekenen zullen worden opgenomen. Zo profiteren uiteindelijk alle leerlingen van dit
mooie traject. Foutloos reken is één van de verbetertrajecten vanuit ons NPO verbeterplan.
Belangrijke data komende tijd
vrijdag 25 februari: feestdag en 14:00 uur voorjaarsvakantie
maandag 7 maart: weer naar school
donderdag 14 april: paasviering
vrijdag 15 april: Goede Vrijdag, school gesloten
maandag 18 april: 2e Paasdag, school gesloten
vrijdag 22 april, Koningsspelen, sportieve dag, 14:00 uur start meivakantie
maandag 9 mei: Weer naar school
vrijdag 13 mei: schoolfotograaf
23,24 en 25 mei schoolkamp groep 7 en 8
donderdag 26 mei: Hemelvaart, school gesloten
vrijdag 27 mei: school gesloten

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

Hendrik Boogaardschool Rie Mastenbroekplein 2, 3223 KJ Hellevoetsluis 0181-313194
info@hendrik-boogaard.nl www.rkbshendrik-boogaard.nl
www.kindcentrumdesamenstroom.nl

