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De Hagenpoort Nieuwsbrief 2 2019-2020
Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 29-8-2019 14:50
Aan: Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers
De eerstvolgende berichten gaan over de informatieavond van 10 september a.s.
Informatieavond KIVA en informatieavond groepen 3 t/m 8* DINSDAG 10 SEPTEMBER
Wij hebben u eerder geïnformeerd over deze avond en het belang hiervan. U bent van harte
uitgenodigd en wij hopen op een grote opkomst. De avond ziet er voor de verschillende groepen
als volgt uit:
ouders met het oudste kind in de groepen 1/2A of 1/2B
Vanaf 19.45 koffie of thee in het Burgerweeshuis ; 20.15 start informatieavond Kiva in het
Burgerweeshuis door Janny Bolink van Kiva (tot 21.00).
Zie ook hieronder*.
-ouders met het oudste kind in de groepen 3, 4, 5
Vanaf 18.30 koffie of thee in het Burgerweeshuis; 19.00 start informatieavond Kiva in het
Burgerweeshuis door Janny Bolink van Kiva (tot 19.45) ; 19.45 – 20.15 wisseltijd naar de
Hagenpoort; 20.15 start informatieavond groep in het groepslokaal van de Hagenpoort ( tot
21.00).
ouders met het oudste kind in de groepen 6, 7
19.00 start Informatieavond groep in het groepslokaal van de Hagenpoort (tot 19.45);
19.45 – 20.15 wisseltijd en koffie of thee in het Burgerweeshuis; 20.15 start informatieavond Kiva
in het Burgerweeshuis door Janny Bolink van Kiva (tot 21.00).
ouders met het oudste kind in groep 8
Vanaf 18.30 koffie of thee in het Burgerweeshuis; 19.00 start informatieavond Kiva in het
Burgerweeshuis door Janny Bolink van Kiva (tot 19.45); 19.45 – 20.15 wisseltijd naar de
Hagenpoort;
20.15 start informatieavond groep in het groepslokaal van de Hagenpoort door Anneke Versteeg
van het Etty Hillesum en Marieke ( einde 21.00, maar houd s.v.p. rekening met mogelijke uitloop). .
Informatieavond 10 september en dilemma?
Vanwege meerdere kinderen op onze school en uw eigen beschikbaarheid als ouders kan het zijn
dat u genoodzaakt bent om te kiezen. Wij willen u hierbij het volgende adviseren:
- Overweeg om u als ouderpaar op te splitsen;
- moet u echt een keuze maken, kies dan voor Kiva; dit is eenmalig en de groepsleerkracht van uw
kind spreekt u dit schooljaar nog vaker;
- heeft u een kind in groep 3, kies dan voor groep 3 èn voor Kiva; dit vanwege het belang van de
informatie over het leesproces die u zult krijgen en het belang van Kiva.
- heeft u een kind in groep 8, kies dan in ieder geval voor de informatieavond in de groep; de
informatie door Anneke Versteeg van het Etty Hillesum is belangrijk voor u en uw kind, ook als u
uiteindelijk toch zou kiezen voor een andere VO-school.
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*Informatieavond groep 1/2A en 1/2B
Voor groep 1/2 is er geen informatieavond van de groep. De ouders van de nieuwe leerlingen die
starten in de eerste helft van het schooljaar hebben wij in juni al een informatieavond ‘hoe werken
we bij de kleuters’ aangeboden. Dat zullen we herhalen voor de ouders van leerlingen die zullen
starten in de 2e helft van het schooljaar. Zoals u hierboven kunt lezen is er wel een
informatieavond. Kiva die we met opzet wat later op de avond hebben gepland.
De onderstaande berichten gaan over ons leerstof-aanbod
Verrijkingswerk anders georganiseerd
Vanaf groep 3 bieden wij leerstof standaard aan op 3 niveaus. Leerlingen van groep 3 t/m 8 die
daarnaast behoefte hebben aan verrijking krijgen deze vanaf dit schooljaar in de klas aangeboden.
Per leerling is er een persoonlijke map die met verrijkingswerk is gevuld. Dit kan zijn (een
combinatie van) rekenen, taal, creatief denken opdrachten, verdiepende opdrachten voor 4xwijzer,
etc.
Deze manier van werken komt in de plaats van de plusgroepen (zie ook hieronder ‘Escherwerkplek’). In groep 7 en 8 bieden we verrijking ook aan in het huiswerk: Leerlingen van groep 7
die moeten ‘leren leren’ krijgen Spaans, leerlingen van groep 8 die moeten ‘leren leren’ krijgen
kunstgeschiedenis.
Escher-werkplek
Op de bovenste verdieping zijn we bezig met het inrichten van de ‘Escher-werkplek’.
Op de Escher-werkplek krijgen vanaf nu alle leerlingen ondersteuning die een zodanige specifieke
onderwijsbehoefte hebben dat begeleiding buiten de groep tijdelijk of periodiek noodzakelijk is
(voorbeelden: leren lezen, ‘leren leren’). Wij hebben gekozen voor de persoon Escher omdat hij bij
onze school past: Enerzijds was hij briljant als tekenaar en graficus, anderzijds betekende dat niet
dat op school alles vanzelf ging.
Deelname aan traject ‘begaafd onderwijs’
Dit schooljaar nemen wij samen met een aantal andere Deventer basisscholen deel aan de scholing
‘samen op weg naar begaafd onderwijs’. Dit is een project van samenwerkingsverband Sine Limite
uit Deventer, waarbij alle Deventer basisscholen zijn aangesloten. Het doel is tweeledig: ons
aanbod aan (hoog)begaafde leerlingen verder ontwikkelen èn leren hoe we dat zo kunnen doen
dat alle leerlingen daarvan kunnen profiteren.
Overige berichten
Startgesprekken
Tot en met vrijdag a.s. kunt u bij de lokalen nog intekenen voor de startgesprekken van volgende
week (zie nieuwsbrief 1 op de website onder de tab ouders).
Website, toegevoegd
De kalender op de website is voor het hele schooljaar bijgewerkt. De nieuwsbrieven 1 en 2 zijn
toegevoegd.
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 .
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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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