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De Hagenpoort Nieuwsbrief 4 2019-2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Di 17-9-2019 14:32
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers

Personele informatie
Onze nieuwe gymleerkracht ( gr. 5 t/m 8) stelt zich hierbij aan u voor:

 Mijn naam is Rob van Egmond en sinds dit schooljaar ben ik de nieuwe gymleerkracht op
De Hagenpoort. Ik ben 32 jaar en al mijn hele leven woonachtig in Nijverdal. Mijn hobby’s
zijn reizen en sporten. Zo heb ik samen met mijn vriendin Marieke de afgelopen jaren
verschillende landen in Azië bezocht, maar ook Italië is een favoriet vakantieland voor ons.
Sporten doe ik ook erg veel, variërend van mountainbiken tot tennis, maar mijn grootste
passie is voetbal. Momenteel ben ik werkzaam voor Sportbedrijf Deventer en verzorg ik op
drie basisscholen in Deventer de gymlessen. Inmiddels geef ik al ruim 8 jaar gymles en
probeer ik mijn passie en enthousiasme voor sporten en bewegen over te brengen op de
leerlingen. De eerste weken op de Hagenpoort zijn mij erg goed bevallen. Leuke groepen
met enthousiaste leerlingen die graag willen gymmen.
Ik heb er erg veel zin in en we gaan er samen een mooi en sportief jaar van maken!
Sportieve groeten,
Rob van Egmond

Post via uw oudste kind: Ouderportal en Kiva
Donderdag a.s. 19 september krijgt uw oudste kind op onze school een enveloppe mee naar huis
voor u. In de enveloppe zit ook een begeleidende brief. In het kort:

In november gaan wij een deel van het ouderportal van Parnassys openstellen voor u. Met
een persoonlijk inlog heeft u dan de mogelijkheid om de toets resultaten van uw kind(eren)
te volgen, als u dat wilt natuurlijk. Voordat we dat doen is het belangrijk dat de
basisinformatie op de leerlingenkaart klopt, zoals uw contactgegevens. Onze vraag aan u is
om de meegestuurde uitdraai te controleren, zover van toepassing te corrigeren en aan ons
te retourneren. Wij maken de gegevens in Parnassys dan up-to-date. 
De ontwikkelaars van KiVA (Rijksuniversiteit Groningen) vragen toestemming om
geanonimiseerde gegevens van uw (kind)eren te mogen gebruiken voor onderzoek en het
verder ontwikkelen van KiVa. Dit wordt verder in de brief uitgelegd. Zonder een
toestemmingsformulier en handtekening van u doen wij als school uiteraard verder niets.

KiVa-tegel
Wij hebben een betonnen KiVa-stoetegel die wij graag in de ‘stoep’ voor onze hoofdingang willen
inleggen. Welke ouder is hier handig mee en wil ons een handje helpen? Stuur in dat geval een
mailtje naar Marjolein m.eekhuis@dehagenpoort.n

Leerlingenraad
Deze week zijn er verkiezingen voor de leerlingenraad voor dit schooljaar (twee leerlingen per
groep 5,6,7 en 8).

Leerlingen ontwerpen etalage Filmhuis
Het Deventer Filmhuis De Keizer heeft ons gevraagd om de etalage voor Cinekid in te richten.
Cinekid is een filmfestival voor kinderen van 4 tot 14 jaar dat jaarlijks in de herfstvakantie door
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het Filmhuis wordt georganiseerd. Dat is een mooie uitnodiging en kunstcoördinator Frank gaat
met leerlingen van groep 7 en 8 aan de slag.

Website, aangepast/toegevoegd

Via de tab ‘onze school’ komt u sneller bij de documenten Schoolgids en Schoolprofiel;
In de kalender zijn twee vrije dagen toegevoegd,  woensdag 20 mei (Hemelvaart)  en 
dinsdag 2 juni (Pinksteren). Deze stonden al wel in het overzicht ‘Vakanties en vrije dagen
2019-2020’ dat u in juni jl. heeft ontvangen, maar stonden per abuis niet in de kalender.
Zie http://dehagenpoort.nl/kalender/ en
 https://dehagenpoort.nl/wp-content/uploads/2019/08/Vakanties-en-vrije-dagen-leerlingen-
2019-2020.pdf

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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