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De Hagenpoort Nieuwsbrief 6 2019-2020
Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Ma 7-10-2019 14:42
Aan: Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers
Teken- en schrijfwedstrijd Kinderboekenweek
Deze week is er in het kader van de Kinderboekenweek een schrijf- en tekenwedstrijd. Voor de
schrijfwedstrijd is de opdracht: Ontwerp een fantasie voertuig en schrijf een verhaal over een reis
met dat voertuig. Voor de tekenwedstrijd is dat: Ontwerp een nieuw voertuig om mee op vakantie
te gaan. De verhalen en de tekeningen kunnen tot en met vrijdag 11 oktober ingeleverd worden
in de doos die in de hal van de school staat. De tekeningen en de verhalen moeten voorzien zijn
van naam, leeftijd en groep.
Boekenruilbeurs Kinderboekenweek
Donderdag 10 oktober organiseren we voor alle groepen een kinderboeken boekenruilbeurs. De
kinderen mogen hiervoor maximaal 5 boeken van thuis meenemen die ze met andere kinderen
zouden willen ruilen. De kinderen van de groepen 1 tot en met 3 ruilen met de kinderen in hun
eigen groep. De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 krijgen ook de gelegenheid om met
kinderen in een andere groep hun boeken te ruilen. Wilt u met uw kind bij het uitzoeken van de
boeken thuis bespreken wat ruilen inhoudt? (groep 1 t/m 3) Zo voorkomen we dat ruilen huilen
wordt!
Touchscreens voor de groepen 1-2
Ook de laatste twee groepen beschikken nu over de nieuwste generatie touchscreens (‘digitale
schoolborden’) in de klas: Veel beter beeld, beter geluid en geen last meer van lampen en geruis
van de beamer.
Website
Mochten de Oudernieuwsbrieven van KiVa als bijlage bij de nieuwsbrief voor u onleesbaar blijven:
U kunt ze ook lezen op onze website onder ouders/schooldocumenten.

Inloopspreekuur GGD IJsselland – bericht van de jeugdverpleegkundige
Mijn naam is Thera Kolkman, ik werk als jeugdverpleegkundige van GGD IJsselland op het
consultatiebureau en op het basisonderwijs in Deventer. Eén keer per maand houd ik een
inloopspreekuur op de Hagenpoort. Het inloopspreekuur is bedoeld voor de leerlingen en hun
ouders van de Hagenpoort.
Gedurende het schooljaar nodig ik daarnaast basisschoolkinderen van groep 2 uit op het
consultatiebureau. Meer informatie hierover vindt u op www.ggdijsselland.nl
Doel inloopspreekuur
Het inloopspreekuur is bedoeld voor vragen over de gezondheid van uw kind, over de opvoeding,
het gedrag en de ontwikkeling van uw kind:
· Hoelang mag mijn dochter achter een beeldscherm zitten en hoe regel ik dit?
· Mijn zoon is te zwaar, wat kan ik hier als ouder aan doen?
· Mijn dochter wordt gepest, wat moet ik doen?
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· Mijn dochter kijkt heel negatief naar zichzelf, ik zou graag willen weten hoe ik haar hierbij kan
helpen.
· Volgens mij zit mijn zoon in de puberteit. Waar kan ik informatie vinden over de puberteit?
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen op het spreekuur, dan kunt u mij natuurlijk
ook mailen.
Data inloopspreekuur
Het inloopspreekuur is op de eerste vrijdag van de maand op onderstaande data, van 8:30 tot 9:30
uur in het lokaal van de instroomgroep (meteen na de voordeur links)
1 november
6 december
17 januari (uitzondering ivm kerstvakantie)
7 februari
6 maart
3 april
15 mei (uitzondering ivm meivakantie)
5 juni
Contactgegevens
Thera Kolkman
Jeugdverpleegkundige
afdeling Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland
T: 088-4430702
M: 06-30728637 E: t.kolkman@ggdijsselland.nl
Aanwezig op: di-do-vrijdag
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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