Hellevoetsluis, 19 augustus 2022
Betreft: nieuwsbrief week 33, start nieuwe schooljaar
Beste ouder(s) en verzorger(s),
We gaan weer naar school
Na het weekend is het alweer zover. School gaat weer beginnen. We hopen dat u samen met uw
gezin een fijne vakantie heeft gehad. In de afgelopen week hebben we in het Kindcentrum hard
gewerkt om alles weer netjes en goed in orde te maken voor het nieuwe schooljaar. Dat is gelukt! We
zijn er weer klaar voor en hebben ontzettend veel zin om onze leerlingen weer te ontvangen. In deze
nieuwsbrief vindt u vooral wat praktische informatie over de start. Tot maandag!
Inloop en eerste schooldag
Net als vorig schooljaar gaan de deuren in de ochtend om 8:15 uur open zodat iedereen rustig binnen
kan lopen via de eigen ingang. Voor de leerlingen staat er meteen werk klaar en om 8:30 uur
verwachten we dat iedereen binnen in de unit aanwezig is.
We verwachten dat alle leerlingen zelfstandig naar binnen lopen en dat u buiten voor de school
afscheid neemt. Vanuit elke unit staat er een leerkracht bij de voordeur welke u indien nodig kunt
aanspreken. Voor de kleuters is dit juf Mariette. De leerkrachten van de kleuters staan bij de ingang
van de unit.
Op de eerste schooldag maken we een uitzondering voor nieuwe leerlingen en de leerlingen van
groep 3. Zij mogen door hun ouder(s)/verzorger(s) naar de unit gebracht worden.
Ziekmeldingen leerlingen en korte berichten voor de leerkracht
Ziekmeldingen en korte berichten voor de leerkracht kunt u via Parro doorgeven aan de leerkracht.
Vóór 8:15 uur worden deze gelezen, daarna is de leerkracht bezig met lesgeven en worden berichten
pas weer na schooltijd gelezen. Als u langer met de leerkracht wilt spreken kunt u via Parro, mail of
telefonisch een afspraak maken.
Ophalen kleuters
De uitgang voor kleuter is dit jaar veranderd. Om het overzicht te behouden, gaan de kinderen via de
zijdeuren van de unit naar buiten. De eerste deur is van de groep van juf Pup. De middelste deur is
van de groep van juf Laura en juf Jennifer. De derde deur is van de groep van juf Petra.
U kunt op het schoolplein wachten ongeveer ter hoogte van het voetbalveldje.
Muziekonderwijs
In het nieuwe schooljaar breiden we ons aanbod van muziekonderwijs uit. Alle leerlingen van alle
leerjaren krijgen ten minste 1 keer per week muziekles van een muziekdocent waarbij gebruik wordt
gemaakt van een muziekinstrument. We zijn zeer blij en trots dat we dit onze leerlingen kunnen
aanbieden!
Lezen
We hopen dat de boeken die uitgeleend zijn in de vakantie goed gebruikt zijn. Wilt u deze weer
meegeven naar school? De leerlingen mogen uiteraard weer nieuwe boeken uitzoeken, ook voor
thuis.
Gymkleding
Alle leerlingen hebben 2x per week gym of een beweegmoment. We adviseren stevige schoenen
(witte onderkant), een korte of lange broek en een shirt tot over de schouders en de buik bedekt. Via
de leerkracht wordt u op de hoogte gebracht op welke dag er gym is.
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Schoolfruit
In september ontvangen onze leerlingen 3 keer per week fruit vanuit school. Inmiddels hebben wat
ouders zich opgegeven om mee te helpen in de organisatie, het snijden en uitdelen. Heel fijn en veel
dank! De komende weken gebruiken we om dit verder te organiseren. We houden u op de hoogte.
Kleine pauze en lunch
Voor de kleine pauze om ongeveer 10 uur hebben de leerlingen een gezonde kleine snack nodig
zoals fruit en eventueel iets kleins te eten.
Voor de lunchpauze is een gezonde lunch nodig en iets te drinken. Samen met u willen we de
hoeveelheid afval terugbrengen en daarom vragen we om zoveel als mogelijk hervulbare bekers en
flessen mee te geven. We adviseren water en zo min mogelijk suikerhoudende limonades.
Parro en nieuwe gegevens leerlingen
Vanaf 1 augustus zijn de nieuwe leerkrachten gekoppeld aan de kinderen in Parro. Het kan 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 kunt u dat doorgeven via de mail. Als u deze liever zelf wilt aanpassen kan dat in het
ouderportaal via: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal
Jaarplanning schooljaar 2022/2023:
Vakantieplanning schooljaar 22/23
Via Vakantieregeling | Welkom bij EduMare VPR kunt u de vakantieplanning voor het nieuwe
schooljaar vinden.
Studiedagen personeel, school gesloten
•
•
•
•
•
•

Dag 1: maandag 19 september 2022, interne studiedag
Dag 2: woensdag 5 oktober 2022, interne studiedag
Dag 3: dinsdag 29 november 2022 , Edumare studiedag
Dag 4: vrijdag 10 februari 2023, interne studiedag
Dag 5: woensdag 5 april 2023, studiedag Kindcentrum de Samenstroom
Dag 6: dinsdag 13 juni 2023, interne studiedag

Vieringen/activiteiten (indien bekend)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eerste schooldag; maandag 22 augustus 2022
Sinterklaas: maandag 5 december 2022
Kerstviering: woensdag 21 december 2022
Carnaval: vrijdag 17 februari 2023
Paasviering: donderdag 6 april 2023
Koningsspelen: vrijdag 21 april 2023
Schoolreis groep 3 t/m 8: vrijdag 12 mei 2023 (onder voorbehoud)
Schoolreis kleuters: vrijdag 2 juni 2023 (onder voorbehoud)
Zomerfeest Kindcentrum De Samenstroom: vrijdag 30 juni 2022
Laatste dag groep 8/afscheidsavond: maandag 3 juli 2023
Laatste schooldag/start zomervakantie: vrijdag 8 juli 2023

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

