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De Hagenpoort Nieuwsbrief 1 2019-2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Vr 23-8-2019 17:05
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Nieuwsbrief 1 2019-2020

Beste ouders, verzorgers

Wij hopen dat jullie samen met jullie kinderen de vakantie hebben gehad die jullie je hadden
voorgesteld. We zijn allemaal nu wel weer aan school toe. Wij zijn er klaar voor en kijken uit naar
maandag. Natuurlijk een extra welkom voor onze nieuwe leerlingen: 4-jarigen die starten in groep
1 en de leerlingen in de hogere groepen die nieuw zijn op onze school.

Nieuwsbrieven komende weken
We hebben nogal wat informatie voor u klaar staan. We zullen proberen dat wat te doseren over
de eerstkomende weken, zodat u zich niet door ellenlange nieuwsbrieven hoeft te worstelen.

Nieuwe website
Sinds vandaag is onze nieuwe website in de lucht  www.dehagenpoort.nl
Neem vooral een kijkje. Wij zijn er enthousiast over en zijn benieuwd naar uw reacties.
Op dit moment is voor u het belangrijkste:
- De kalender staat voortaan op de website. Die krijgt u dus niet meer in afdruk. Belangrijkste
reden is dat we de online-versie veel beter up-to-date kunnen houden: het invoegen van nieuwe
activiteiten gedurende het schooljaar en wijzigen van data of tijden was op eenmaal uitgereikt
papier niet meer mogelijk. De kalender is nu bijgewerkt t/m september 2019. Komende week volgt
de rest van het schooljaar.
- Onder de tab ouders staan alle belangrijke schooldocumenten voor u bij elkaar.

Schoolgids 2019-2020
Deze treft u in PDF aan op de website. Wilt u toch ook een afdruk, stuur dan een mailtje naar Paula
p.draaijer@dehagenpoort.nl In de komende weken geeft zij de gids dan mee aan uw oudste kind
op school.

Startgesprekken in de week van 2 september
Vanaf maandag 26 augustus a.s. kunt u  intekenen voor startgesprekken met de leerkracht van uw
kind. Deze gesprekken zijn facultatief. Wilt u persoonlijk kennis maken met de leerkracht,
informatie delen over uw kind die u belangrijk vindt: u bent welkom. Uiteraard hebben wij gezorgd
voor een zo goed mogelijke overdracht. Een kind echt leren kennen vraagt echter wat langer dan
de eerste twee weken op school, dus wederzijdse informatie kan veel toevoegen. Per kind
roosteren we een kwartier in.
Het intekenen gaat deze keer voor het laatst via het overzicht op de deur van het klaslokaal.
Verderop in het schooljaar kunt u voor contactmomenten intekenen via een app. We hebben het
echter nog niet helemaal voor elkaar.

Kiva-ouderavond 10 september
Zoals u weet starten wij vanaf maandag a.s. met Kiva, een schoolbreed programma voor het
versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op de basisschool. Wij willen u
hier graag inhoudelijk over informeren op dinsdagavond 10 september. In de laatste nieuwsbrief
voor de vakantie heeft u kunnen lezen dat we dit op die avond combineren met de
informatieavonden per groep. In de nieuwsbrief van komende woensdag 28 augustus zullen we u
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informeren over de indeling van de avond. Houdt u deze avond voor ons vrij? Bedankt.
Op de website vindt u de oudergids van Kiva.

fijn weekeinde en tot maandag,

hartelijke groet,

het team van de Hagenpoort

Deze e-mail is verstuurd vanuit ParnasSys namens 'obs De Hagenpoort' door 'Paschal Vliegen'.
Wilt u uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u contact opnemen met de school door te reageren op
deze e-mail, of door te mailen naar: p.vliegen@dehagenpoort.nl .
Als u deze e-mail als ongewenst ervaart en geen e-mails van deze school meer wilt ontvangen,
kunt u zich via deze pagina afmelden. U ontvangt dan geen e-mails meer van deze school.
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