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De Hagenpoort Nieuwsbrief 11 2018-2019

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Vr 29-11-2019 09:05
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers

Personele informatie: Vertrek van juf Wendy

Juf  Wendy gaat na 17 jaar afscheid nemen van de Hagenpoort. Dat is al snel: vrijdag 20
december is haar laatste werkdag en na de kerstvakantie gaat ze zich voorbereiden op een
vertrek op korte termijn naar Costa Rica. U kunt hier meer over lezen in het berichtje van
Wendy zelf, hieronder. Wij als collega's zien een fijne en zeer ervaren collega vertrekken die
we zeker zullen gaan missen. We wensen Wendy en haar gezin natuurlijk ook een mooie en
rijke tijd toe in Costa Rica.
De laatste werkdag van Wendy is vrijdagochtend 20 december. Wilt u Wendy nog even de
hand schudden, loop dan gerust aan het begin of einde van de ochtend even bij haar binnen
in het lokaal van groep 5. 
De ouders van groep 5 zijn eind oktober geïnformeerd over het vertrek van Wendy.
Momenteel zijn wij bezig met de invulling van de vacature.  

Bericht van Wendy 
Work with Nature is een stichting die regenwoud in Costa Rica beschermt. Tien jaar geleden heeft
mijn man, Matthijs, samen met Maarten deze stichting opgericht. Inmiddels hebben ze daar ook de
mogelijkheden om studenten te ontvangen en te begeleiden met hun onderzoek in het
regenwoud. Matthijs heeft lange tijd in Nederland alles aangestuurd. Vanwege de vele
aanmeldingen van studenten is er op dit moment extra hulp nodig in Costa Rica en kunnen/willen
wij de stap maken om daar naar toe te gaan. Het tijdstip is dus aangebroken dat wij met onze 2
kinderen voor een aantal jaren in Costa Rica gaan wonen om daar te werken voor de stichting. Dat
betekent dat ik na 17 jaar afscheid ga nemen van de Hagenpoort. Ik heb met heel veel plezier hier
gewerkt en ga de kinderen en collega’s ook zeker missen. Ik wil iedereen bedanken voor de leuke
tijd en wie weet tot ziens. Wil je ons volgen: dat kan via Facebook Work with Nature of de website 
www.adopteerregenwoud.nl

Hartelijke groet,
Wendy Bol

5 december 
Op donderdag 5 december hopen wij Sinterklaas rond 9.00 op het schoolplein te ontvangen. U
bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd om hierbij te zijn. De school begint gewoon om 8.30. De
leerlingen zijn ’s middags vrij. De leerlingen van groep 4 t/m 8 gaan gewoon om 2.00 uit school.
De leerlingen van groep 1 t/m 3 iets eerder (max. 10 minuutjes) , zodat er genoeg rust en ruimte
voor ze is om Sint nog even gedag te zeggen.

Kerstviering - herinnering
Denkt u er nog even aan dat de kerstviering is verplaatst naar dinsdagavond 17 december
(leerlingen op school vanaf 17.30) en dus niet op donderdag de 19e is? De leerlingen starten om
17.30 op school. De kerstviering is van 18.00 tot 19.15 in de Lebuinuskerk. 

Inloopspreekuur schoolverpleegkundige 6 december, 8.30-9.30
Volgende week vrijdag 6 december heeft schoolverpleegkundige Thera Kolkman weer een
inloopspreekuur in het lokaal van de instroomgroep (lokaal meteen links na de ingang op de bg.)

http://www.adopteerregenwoud.nl/
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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?. Zoals bijvoorbeeld: 

Mijn kind is te zwaar, wat kan ik hier als ouder aan doen?
Mijn kind wordt gepest, wat moet ik doen?
Mijn kindkijkt heel negatief naar zichzelf, ik zou graag willen weten hoe ik haar hierbij kan
helpen.
Volgens mij zit mijnkind 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 Thera ook
ook mailen: 
Thera Kolkman
Jeugdverpleegkundige
afdeling Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland
T: 088-4430702
M: 06-30728637 E: t.kolkman@ggdijsselland.nl

Website

In  de kalender hebben wij ook de vrije maandag 24 februari (studiedag) toegevoegd. Deze
vrije dag stond wel in het 'overzicht vakanties en vrije dagen', maar per abuis nog niet in de
kalender. Dit is de maandag aansluitend aan de voorjaarsvakantie. 

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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