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De Hagenpoort Nieuwsbrief 10 2019-2020
Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 7-11-2019 11:33
Aan: Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers
Bericht voorzitter MR
De eerstvolgende MR-vergadering is op woensdag 13 november.
De agenda vindt u:
op de website onder ouders/MR-MR documenten
op het publicatiebord in de hal op de b.g. (zijde speelzaal)
Bericht OR: KERSTVIERING SAVE THE DATE!
Dit jaar vieren we kerst op een bijzondere manier. We hebben bij grote uitzondering de Grote- of
Lebuinus- kerk tot onze beschikking!
Op dinsdag 17 december (en niet 19 december) houden wij in dit sfeervolle kerkgebouw onze
eigen kerstviering met verhaal en muziek. De kinderen worden om 17.30 uur op school verwacht.
We hebben dit jaar geen diner dus evt. van tevoren eten! Alle ouders zijn van harte welkom om het
Hagenpoort-kerstfeest bij te wonen! Het feest zal om 19.15 uur afgelopen zijn.
Mocht uw kind vanuit de BSO naar de kerstviering gaan, laat het dan even weten aan Annemarijn
Walberg (amwalberg@yahoo.com), graag o.v.v de opvanglocatie. Wij proberen er dan met de BSO
voor te zorgen dat uw kind kan eten op de BSO en van daaruit naar de Lebuinuskerk wordt
gebracht.
Voor een specifiek onderdeel van die avond zijn we op zoek naar muzikale ouders! Bespeel je een
(draagbaar) instrument? En vind je het leuk om een bijdrage te leveren? Meld je aan!
Namens de Kerstcommissie van de OR, Annemarijn Walberg
Website
kalender: datum MR toegevoegd, datum kerstviering gewijzigd van do 19 naar di 17
december
MR-documenten: agenda MR toegevoegd.

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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