
4-9-2019 E-mail - p.vliegen@dehagenpoort.nl

https://outlook.office.com/owa/?path=/mail/junkemail 1/1

De Hagenpoort Nieuwsbrief 3 2019-2020

Beste ouders, verzorgers

Personele informatie

Ina Uden, vrijwilligster op onze school bij de TSO is helaas ernstig ziek. Zij heeft met name veel TSO-uren doorgebracht met de
leerlingen van groep 6. Mocht u iets van u willen laten horen, dan kunt u haar adres opvragen bij Paula
p.draaijer@dehagenpoort.nl
Wim Fleerkate werkte vorig schooljaar als onderwijsassistent op onze school. Vanaf komende week zal Wim een aantal uren per
week weer op de Hagenpoort terug zijn voor de extra ondersteuning van enkele leerlingen. Ook gaat hij voorlopig twee dagen bij
de TSO aan de slag.
Sinds de eerste schoolweek is Rob van Egmond voor dit schooljaar onze nieuwe gymleerkracht voor de leerlingen van de groepen
5 t/m 8 op vrijdag.

Informatie voor en communicatie met ouders
Met ingang van dit schooljaar gaat het een en ander veranderen rond dit thema. Dit kunt u nalezen op de pagina’s 26 en 27 van onze
schoolgids. Zie www.dehagenpoort.nl onder de tab ouders-schooldocumenten. De basis hiervoor is gelegd vanuit de opbrengst van een
gesprek (‘ouderarena’) dat we als team op 4 februari jl. hebben gevoerd met ongeveer vijftien ouders van onze school. Voor de
zomervakantie heeft de oudergeleding van de MR instemming op de nieuwe aanpak gegeven. Wij vragen u om deze beide pagina’s even
door te lezen. Over de veranderingen die nog komen zullen wij u steeds in deze nieuwsbrief informeren.

Krapte bij de TSO
Wij zitten erg krap in de TSO-vrijwilligers. Kent u iemand in uw netwerk die dit voor een of meerdere dagen in de week ( ma, di, do, vr,
12.45 – 13.15) interessant zou vinden, dan kunt u deze persoon doorverwijzen naar Paula. Er staat een redelijke vrijwilligersvergoeding
tegenover.

Kiva-ouderbrief bij thema 1 – zie 2 bijlagen
Als bijlagen treft u hierbij Kiva-oudernieuwsbrieven bij thema 1 aan: een brief voor de onderbouw en een voor de bovenbouw.

Informatieavond Kiva en groepen dinsdag 10 september
Denkt u nog even aan deze avond? Tijden kunt u nalezen in nieuwsbrief 1 onder de tab ouders op onze website www.dehagenpoort.nl
I.v.m. ziekte van de leerkracht hebben de ouders van groep 6 vandaag bericht gehad dat voor hen alleen het groepsdeel van deze avond
niet doorgaat.

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.

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
wo 4-9-2019 16:18

Aan:Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>;

 2 bijlagen (629 kB)

bovenbouw thema1oudernieuwsbrief.docx; Onderbouw thema1oudernieuwsbrief.docx;
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