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De Hagenpoort Nieuwsbrief 9 2019-2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 31-10-2019 20:33
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

2 bijlagen (1 MB)
KiVa oudernieuwsbrief thema 3 onderbouw.pdf; KiVa oudernieuwsbrief thema 3 bovenbouw.pdf;

Beste ouders, verzorgers

Personele info

Juf Sandra zal vanwege afwezigheid door ziekte deze week en de komende weken niet als
leerkracht voor groep 7 kunnen staan.  
Zij wordt vanaf deze week voorlopig op donderdag en vrijdag vervangen door Koen
Kroeze.Juf Berthine vervangt vanaf deze week voorlopig op vrijdag de begeleiding van de
leerlingen met Escherwerk.
Overlijden overblijfouder Ina Uden: De familie heeft de voorkeur aangegeven om het
afscheid op vrijdag 1 november in kleine kring te houden. Een kleine vertegenwoordiging
van het team gaat daarom naar de condoleance samen met een paar overblijfouders. In de
Stentor van 1 november plaatsen we een rouwadvertentie namens overblijfouders,
leerlingen, ouders en team. Namens OR en school doneren we een bijdrage aan hospice de
Winde. Dit was een wens van Ina. Mocht u de familie een blijk van medeleven willen sturen,
dan kunt u voor de adressering een mailtje sturen naar Paula p.draaijer@dehagenpoort.nl

KiVa Oudernieuwsbrief thema 3
De oudernieuwsbrieven voor de onder- en bovenbouw treft u aan als bijlage. Ze staan ook op de
website onder ouders/schooldocumenten.

Staking 6 november - herinnering
Wij als team staken, de school is gesloten. Heeft u behoefte aan opvang, dan biedt Sam&Ko die
gelegenheid: E info@samenko.nl T 0570 857100

Sint en Kerst
De afdeling Sint& Kerst van de OR draait in de voorbereidingen al op volle toeren. Voor het
versieren van de school kunnen we een flink aantal helpende handen gebruiken. Dus geef je heel
graag op via amwalberg@yahoo.com (Annemarijn Walberg, moeder van Zef Mateman uit groep 4),
of via een voor jou bekende ouder uit de OR.

Maandagavond 18 november, v.a. 19.30 uur: versieren Sint
Vrijdagochtend 6 december, v.a. 8.30 uur: opruimen Sint-versieringen
Maandagavond 9 december, v.a. 19.30 uur: versieren Kerst
Vrijdagochtend 20 december, v.a. 8.30 uur: opruimen kerstspullen

Namens de OR,
      Annemarijn Walberg

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort 
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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.

https://start.parnassys.net/bao/unsubscribe?email=p.vliegen@dehagenpoort.nl&token=%2B2cPhIjYA%2BKwY41OhOrGCg%3D%3D

