
                                                                 
  

 
          
 
Beste kinderen en ouders, 
 
Na de persconferentie van dinsdag 3 november, heeft de overheid besloten om de bestaande 
Corona- maatregelen aan te scherpen en deze te verlengen tot 18 november. 
 
Op grond van deze aanscherping heeft Humanitas Wel-Zijn Feijenoord de volgende besluiten moeten 
nemen: 
 

▪ Huizen van de wijk  gaan vanaf donderdag 5 november tot en met woensdag 18 november 
dicht voor alle activiteiten. 

▪ Geen sport- en cultuurclub activiteiten (Dagprogrammering) gedurende twee weken tot en 
met woensdag 18 november binnen de Huizen van de Wijk (deze vallen namelijk onder 
buurtcentra) Basketbal voor groep 6,7,8  van vrijdag en het Circus van de donderdag voor 
groep 3,4,5  gaan niet door. De Arabische les in combinatie met kunst vervalt ook. 

▪ Huizen van de wijk zijn alleen op afspraak toegankelijk voor hulpbehoevende en kwetsbare 
bewoners. 

▪ Zoals jullie gewend zijn van ons blijven wij ook de komende twee weken bereikbaar om jullie 
vragen te beantwoorden. 

 
We hopen van harte dat de besmettingen af zullen gaan nemen door de huidige aanscherping van de 
maatregelen, zodat we weer in gepaste vorm verder kunnen na 18 november met onze geplande 
Dagprogrammering. 
 
* De kinderen van groep 3 en 4 hebben wel gewoon Dubbel Dosis na schooltijd op school.  
    Mocht het een keertje niet doorgaan dan wordt u gebeld door school. 
* De zwemlessen van groep 5 en 6 gaan helaas ook niet door. 
* De SSV- sporten gaan wel gewoon door. Dus de karate en Thai/kickboksen, Circus (op woensdag), 
   dans, korfbal en schaken gaan wel door! Mocht u vragen hebben over de SSV neem dan contact  
   op met juffrouw Maureen. 
 
Mocht u vragen hebben  over Dubbel Dosis of zwemles neem dan contact op met school. 
Telefoon nummer school: 010-4192 192 
 
Mochten er vragen over de Dagprogrammering zijn of als we ergens in kunnen 
helpen/ondersteunen, dan horen wij dit heel graag. Wij wensen jullie alle gezondheid toe! 
 
Namens team Humanitas-Hillesluis en het Bogermanteam, 
 
Said Aharchaou   ( 06-53196173) 
Yassin El bouyakoubi   ( 06-42518983 ) 
Directie Bogermanschool  (010-4192192 / info@bogermanschool.nl 
 


