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De Hagenpoort Nieuwsbrief 8 2019-2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Di 15-10-2019 14:18
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers

Inschrijven voor ontwikkelgesprekken via de Parro-app
Morgen (woe 16 okt.) ontvangt u in de loop van de middag via de Parro-app een uitnodiging om
in te tekenen voor de ontwikkelgesprekken (voorheen 10-minuten-gesprekken). De gesprekken
zijn op  donderdag 31 oktober en maandag 1 november. Met ingang van dit schooljaar hebben wij
de gespreksduur verlengd naar 15 minuten in het belang van een goede kwaliteit van gesprek.
U kunt intekenen t/m uiterlijk dinsdag 29 oktober. Wij vinden het belangrijk om ouders van alle
leerlingen te spreken.

Inloggen in het ouderportal van Parnassys
Mocht het u niet lukken om een account aan te maken of om in te loggen, dan kunt u een mail
sturen naar info@dehagenpoort.nl t.a.v. Roel Bakker (coördinator ICT).

Leerlingen richten etalage Filmhuis in
Komt u in de buurt van Filmhuis de Keizer, kijk dan vooral even naar de etalage ingericht door de
Hagenpoort. Leerlingen van groep 7 en 8 hebben zich laten inspireren door films die gedraaid
worden gedurende het Cinekid - festival. 

Website

In de kalender zijn lessen die we in november gepland hadden in het kader van de ‘week van
de mediawijsheid’ verplaatst naar januari. Dan is mediawijsheid namelijk ook aan de orde
tijdens de KiVa-lessen.
Onder ‘actueel’ staan berichten over Cinekid en Schoolschaken.

Herfstvakantie
Vrijdagmiddag a.s. is nog een reguliere schooldag en daarna start de herfstvakantie. Wij wensen u
en uw kinderen een fijne week toe.
 

Schoolschaken gaat weer van start – bericht van de schaak-coördinator

De Hagenpoort heeft de schaaktitel hoog te houden in Deventer, maar bovenal betekent schaken
veel plezier voor kinderen! De schaaklessen gaan na de herfstvakantie weer van start op de
woensdagmiddag na schooltijd. We zijn op 30 oktober weer om 12.30 uur te vinden in het atelier
op zolder, waar tot 12.45 uur de door de kinderen meegebrachte lunch wordt gegeten. Om 13.45
uur kunnen ouders naar boven komen om hun kind op te halen en maken dan misschien nog een
spannend einde van een potje schaak mee. 

Schoolschaken is een initiatief van Hagenpoort-ouders, de ouderraad, de school en onze
enthousiaste vaste trainster Inge Knottereus, tevens trainster op andere scholen en bij
schaakvereniging Pallas.

Meedoen?

Geef je kind op via schaakcoördinator Marjanne tel 06 207 042 96, via telefoontje,
telefoonbericht of Whatsapp onder vv voornaam kind, groep en je eigen voornaam.

mailto:info@dehagenpoort.nl
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Geef je beschikbaarheid aan als hulpouder schaken op de schaakdata in het open gedeelde
Google Docs document; dit is de link: 

https://docs.google.com/document/d/1goXQC_Q8r-
KI9OBRd5G7bWNO4RSnkm4rwS6oGuXh1OY/edit?usp=sharing

Kosten schoolschaken
De kosten zijn 15 euro per kind per jaar. Als dit een probleem is, laat dat weten aan Marjanne.
Iedereen mag meedoen. Op de eerste les worden de huisregels uitgelegd en gaan we gauw van
start.
 

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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