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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 4, week 42, 18 oktober 2019 

 

 
   

21 t/m 25 oktober 
6 november 

11 november 
 

 

Herfstvakantie 
Stakingsdag: de school is dicht 

Studiedag 

 

Beste ouders,  
 

We kunnen terugkijken op een gezellige week met gisteren wel een hele mooie dag. De kinderen hebben ’s ochtends 
hard geoefend waarbij ze toe werkten naar de voorstelling. Gelukkig werkte het weer mee en konden ze buiten optreden 

en was u er in grote getalen bij. Alle lof voor de kinderen die het geweldig deden! 
Op zo’n dag worden er foto’s gemaakt. U hebt er al veel via de Parro ontvangen. In verband met de privacy vragen wij u 

wel om deze foto’s alleen te delen in de sociale media, als u toestemming heeft van alle personen die op de foto staan.  
De penningmeester van de Ouderraad heeft mij laten weten dat ongeveer de helft van de ouders de ouderbijdragen 

betaald heeft. Ik verwacht dat u, mocht u het nog niet betaald hebben, de bijdrage voor 19 oktober overmaakt, zoals in 
de brief vermeld staat. De kinderen genieten echt van alle activiteiten die georganiseerd worden. 
 

Onderstaand een berichtje van de besturen over de voortgang van het onderzoek naar de bestuurlijke fusie van de vier 
schoolbesturen in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne.  

 
Beste ouders/ verzorgers, 

In april van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de start van een onderzoek naar de fusie van 4 schoolbesturen. Eén 
van de doelen van de beoogde fusie is om de kwaliteit van het onderwijs voor uw kind(eren) verder te verbeteren. 

Inmiddels zijn een aantal flinke stappen gezet in het onderzoek. Uiteraard delen we deze stappen graag met u.  
Zoals in een eerdere brief al gemeld heeft de beoogde fusie geen grote gevolgen voor u als ouder/verzorger en voor uw 

kind(eren). De scholen blijven zelfstandig, het team blijft intact, de directeur blijft op zijn plaats en de identiteit blijft 
behouden.  
Om de mogelijkheden van de fusie in kaart te brengen, is er een projectorganisatie met stuur- en werkgroepen opgezet. 

De werkgroepen gaan advies uitbrengen over het onderwijs, de kwaliteit en de medezeggenschap. Maar ook over het 
toezicht, de identiteit, het personeel en de financiën.  
Om u als ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk te kunnen informeren organiseert de projectorganisatie in november 
twee informatieavonden in Hellevoetsluis en Brielle. U ontvangt na de herfstvakantie een uitnodiging hiervoor.  

 
Bij dit wjw hoort een aparte brief over de stakingsdag op woensdag 6 november. 

 
Onder ‘Wist u dat’ vindt u nog een uitnodiging van Indigo voor een webinair en een uitnodiging voor de kinderen om aan 

sportactiviteiten deel te nemen.  
 
20 jaar de RKBS Hendrik Boogaard in de Ravense Hoek 
Wist u dat: 
-de school 20 jaar bestaat? 

-wij gisteren een geweldig optreden gezien hebben van de kinderen? 
-wij begonnen zijn in de van ’t Woudstraat in een noodgebouw? 

-toen de juffen de klas wilden inrichten in het noodgebouw, tijdens de zomervakantie...er opeens een ander slot in zat. 
-juf Carla er vanaf het begin bij is? 

-wij toen met 2 kinderen even moesten starten in de speelzaal aan de Sportlaan? 
-er al gauw een 3e leerling kwam, die 3 was, maar het gewoon gezellig vond bij ons? 
-Juf Els en juf Carla met eigen naaimachines gordijnen naaiden voor de ramen in de klas? 

-wij logeerkinderen van de Sportlaan haalden om de klas te vullen? 
-wij in plaats van buitenspelen een rondje door de wijk liepen? 

-wij gingen flyeren om nieuwe leerlingen te werven? 
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-wij uiteindelijk 38 leerlingen hadden in het noodgebouw? 

-de eerste leerling, nu 27 jaar oud is? 
-het noodgebouw al snel te klein was en groep 4 met een bus iedere dag naar de Sportlaan ging? 

-bij het slaan van de eerste paal, de kinderen erbij waren? 
-onder de school, in een kist tekeningen en verhalen van kinderen liggen? 

-de krant daarbij aanwezig was? 
-alle kinderen meegeholpen hebben met de verhuizing naar de Rode Kruislaan 3? 

-we toen met 3 scholen in het gebouw zaten? 
-het gebouw al snel te klein werd en er een noodgebouw op het gras werd neergezet? 
-er rondom de nieuwbouwschool nog niets te zien was behalve reeën, hazen en fazanten? 

-er op het dak van de school een dakterras was waar veel feestjes gevierd werden? 
-wij heel veel gelachen hebben.... en nog lachen? 

-wij gingen schaatsen op de plassen van het bouwterrein? 
-dat Sint daar aan kon komen op een bruine pony!!? 

-het middengedeelte van de school veranderd is, toen het gebouw alleen van de Hendrik Boogaard werd? 
-de lokalen waar groep 8 en 4 zitten, eerst de speelzaal was? 

-ruim 650 kinderen hier 8 jaar op school hebben gezeten? 
-er eigenlijk helemaal geen school in de Ravense Hoek gepland stond? 

-de gemeente erachter kwam dat dat in een nieuwe wijk toch echt een school nodig was? 
-wij hopen dat de school nu snel aan de binnenkant geschilderd wordt? 
-wij heel trots zijn op alle kinderen, ouders en elkaar? 

-wij heel trots zijn op de inrichting van de grote hal? 
-wij de Ouderraad heel hartelijk bedanken voor alles wat ze voor de school doen en gedaan hebben? 

-wij hier nog een mooie toekomst tegemoet gaan? 
-wij u een fijne vakantie wensen? 

 
Marca 
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even we je nieu 

 

Stress in het gezin, wat doet dit met je kind?  

We denken en praten er vaak over en voelen het ook geregeld, maar wat houdt stress nu 

eigenlijk precies in? Misschien voel je stress door omstandigheden zoals een verlies, een 

scheiding, financiële problemen of wanneer je last hebt van depressieve gevoelens. 

Of misschien heb je het gewoon té druk. Deze stress kan van invloed zijn op de opvoeding 

binnen je gezin. Elk gezin reageert anders op stress of spanning thuis. Het is belangrijk om 

te blijven praten met je kinderen omdat zij vaak veel op zichzelf betrekken. Ze kunnen zich 

schuldig voelen of denken dat het door hen komt.  

De volgende onderwerpen komen aan bod:  

• -  Hoe herken je stress en hoe ga je er mee om?  
• -  Wat is de invloed van stress op je kind(eren)?  

• -  Hoe blijf je in verbinding met je kind wanneer je stress ervaart?  

• -  Wat zijn eventuele hulpopties voor jou en je kind?  

Wanneer? 

Het webinar is op maandag 4 november van 20.00-21.00 uur en wordt geleid door de 

sprekers: Sandra van Gameren, MSc; gezondheidspsycholoog bij Stichting 

Kinderbelang en Suus Bouwhuis; toegepast psycholoog bij Indigo.  

Meld nu aan!  

Stuur een mail naar preventie@indigorijnmond.nl  

Een webinar is een presentatie die plaatsvindt via het internet. Je kan het webinar live op je eigen 

computer volgen en de sprekers zien en horen. Het webinar wordt mogelijk gemaakt door Gemeente 

Rotterdam, maar is voor eenieder toegankelijk (ook woonachtend buiten Rijnmon 

Indigo Preventie | Dynamostraat 18 | 3083 AK Rotterdam | 088 357 17 00 preventie@indigorijnmond.nl | 
https://www.indigo.nl/hulpaanbod/cursussen-en-activiteiten/  
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Nieuwsbrief Sportteam PUSH!  

Onder het wakend oog van de gymleerkracht van 
school (combinatiefunctionaris), deskundige be-
geleiders en trainers kunnen de kinderen hun 
tomeloze energie kwijt en werken tegelijkertijd 
spelenderwijs aan hun persoonlijke ontwikkeling. 
Zij zorgen ervoor dat de kinderen op een leuke en 
uitdagende manier kennismaken en plezier 
hebben in sport en bewegen. Ook dit jaar zijn er 4 
blokken waarvoor men zich kan inschrijven. Dit 
jaar is er ook weer de mogelijkheid om je per les 
in te schrijven voor één specifieke activiteit, zoals 
o.a. lasergamen, fortnitespel, trefbalspelletjes en 
het James Bondspel. Voor het complete 
programma en inschrijving verwijzen we naar 
deze website (www.teampush.nl) 

Nieuw programma aanbod! 

Sportteam PUSH 
Sportlaan 1 

sporthellevoetsluis@stichting-push.nl 

 

ok tober  2019 

 

Klik op de flyer voor het aanbod (Ctrl + dubbelklik)! 

 

 

 

 

 

  

Sportinstuif! 
In de Kooistee organiseert Sportteam PUSH voor 
de Hellevoetse jeugd in de leeftijd van 6 tot en met 
15 jaar op elke donderdagavond van 19.00-20.00 
uur sport en spel instuiven. 

Een greep uit de activiteiten: zaalvoetbal, 
zaalhockey, volleybal, sport- en spel activiteiten 
(bijvoorbeeld trefbal, badminton, basketbal, etc.), 
allerlei tikspelen, verschillende werpspelen, 
freerunnen en apenkooi. 

Klik hier voor meer informatie!  

Sportteam PUSH organiseert i.s.m. 
Sportfondsen Hellevoetsluis  op woensdag 23 
oktober een leuke vakantieactiviteit voor 
kinderen van 8 t/m 12 jaar. 

In de Eendraght zullen verschillende onderdelen 
zijn namelijk: lasergamen,opblaas pannakooi, 
junglerun (stormbaan) en is er vrijzwemmen!  

LET OP! Zwemdiploma verplicht! 

Wanneer: woensdag 23 oktober 
Waar: de Eendraght 
Tijd:11:45 uur tot 13:45 uur 
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar 
Kosten: 6 euro 
Inschrijven via: 
https://stichting-push.nl/LeefModule/Details/8023 

Herfstvakantie activiteit 

 

https://www.teampush.nl/LeefModule/Details/4152
http://www.lekkerbezighellevoetsluis.nl
http://www.teampush.nl
https://www.teampush.nl/LeefModule/Details/4207
https://www.stichting-push.nl/LeefModule/Details/8024
https://stichting-push.nl/LeefModule/Details/8023?fbclid=IwAR019pLM4Lagknb70wiOs3YKr6BF5ipaD_cUMb38Kw42QOJv1HAq7_2sKpM

