
 
 

RKBS Hendrik Boogaard, Rode Kruislaan 3, 3223 MA Hellevoetsluis, t 0181-313985, e hbsrkl@hendrik-boogaard.nl, www.hbskrl.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEDER KIND, ELKE DAG, EEN  GEVOEL 
wjw  week 36, 7 september 2018 

 

 
10 september 
19 september 
24 t/m 27 september 
 9 en 11 oktober 
22 t/m 26 oktober 

 
Start Mad Science – naschoolse activiteit 
Informatieavond 
Kamp groep 8 – de leerlingen van groep 8 zijn vrijdag 28 september vrij 
Schoolfotograaf 
Herfstvakantie 

 
Beste ouders, 
 
Inmiddels is dit alweer de tweede week dat de kinderen naar school gaan. Gisteren hebben wij gevierd dat wij de 32e 
VierKeerWijzerschool zijn geworden. Met deze manier van werken, sluiten wij aan bij de talenten van kinderen en leggen 
wij het leerproces op de plaats waar het moet gebeuren en dat is bij de kinderen zelf.  
 
Dit schooljaar krijgen wij op de studiedagen begeleiding van het CPS en volgen wij de training The Leader in Me.   
Dit werkt van binnen naar buiten. Eerst werken aan jezelf, jouw keuzes, jouw verantwoordelijkheden en jouw 
doelgerichtheid en dan kijken naar de ander en de relaties met anderen. Wij gebruiken geen lesboek maar 
voorbeeldgedrag. Het zijn de leerkrachten die de 7 gewoonten (van Stephan Covey) tot leven gaan brengen.  
De start van het eerste jaar is met het team en in het volgende schooljaar zult u dit terug gaan zien in de groepen. 
Natuurlijk nemen wij u mee in dit proces en wij gaan ervan uit dat wij op deze manier eigenaarschap en motivatie van 
kinderen verder zullen ontwikkelen. 
 
Marca en Conny 
 
Parro en privacy 
Op dit moment kunnen bijna alle leerkrachten weer foto’s naar de groepen sturen. Nog een enkele ouder dient het aan 
te geven. Fijn dat tot nu toe iedereen in ieder geval toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van foto’s op de Parro 
app.  
 
 
Informatieavond 
Hierbij nodigen wij u op woensdagavond 19 september uit voor de informatieavond bij de leerkracht(en) van de 
kind(eren). Op deze avond zult u informatie ontvangen over het komend schooljaar.  
* 19.15 UUR – 20.00 UUR INFORMATIE IN DE GROEPEN 
* 20.15 UUR – 21.00 UUR INFORMATIE IN DE GROEPEN 
De tweede sessie heeft dezelfde inhoud als de vorige sessie. Dus heeft u meerdere kinderen op school, dan kunt u in 
meerdere groepen informatie halen.                                        
                                                                
 
Ramtorenschip de Buffel 

Ramtorenschip Buffel bestaat dit jaar 150 jaar. Dit wordt op verschillende momenten in dit jaar gevierd. Het feestjaar 
sluit op zaterdag 6 oktober af met de Lichtjesparade. De Buffel heeft gevraagd of zij bij ons mogen komen om de 
kinderen te informeren en/of de bootjes te maken. Dus mocht uw kind eind van de maand met een bootje naar huis 
komen dan is dit bootje bestemd voor de Lichtjesparade op 6 oktober. 

Op de website https://debuffel.nl/ kunt u informatie vinden over de Lichtjesparade. 

 

 

 
 

https://debuffel.nl/


 
 

RKBS Hendrik Boogaard, Rode Kruislaan 3, 3223 MA Hellevoetsluis, t 0181-313985, e hbsrkl@hendrik-boogaard.nl, www.hbskrl.nl 

Kwadraad Maatschappelijk Werk 
Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) 
 
Herkent u dit?  
Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? Is er een verandering met grote impact in de thuissituatie? 
Maakt u zich zorgen over pesten of gepest worden? Kunt u hulp gebruiken bij het opvoeden? 
 
Wat houdt de hulp in?  
U krijgt ondersteuning van de Maatschappelijk Werker van school, die samen met de intern begeleiders met u meedenkt,  
adviseert of eventueel doorverwijst. 
 
Wat kost het?  
Hulp is gratis. 
 
Meer informatie?  
De Maatschappelijk Werker die aan onze school verbonden is, is Fenny Pielage.  
 

 

 
 

 
U kunt zelf, via de leerkracht of via de intern begeleider een gesprek aanvragen met de Maatschappelijk Werker. U kunt 
haar ook zelf mailen, f.pielage@kwadraad.nl of telefonisch benaderen via 06-40595591. Mocht zij niet opnemen dan 
kunt u een bericht achterlaten en belt zij u terug. 
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