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De Hagenpoort, Nieuwsbrief 21 2019-2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Wo 29-1-2020 20:04
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers

Ontwikkelgesprekken februari en rapport
Vandaag heeft u via de Parro-app een uitnodiging gehad om in te schrijven voor de
ontwikkelgesprekken van donderdag 6 en maandag 10 februari (voor groep 3 is een van
beide data afwijkend). Heeft u tijdens het gesprek vragen over het rapport, dan is het voor de
leerkrachten prettig dat u dit dan even meeneemt. Kijkt prettiger dan samen naar een scherm
turen. Uw kind krijgt maandag a.s. het rapport mee.

Inzicht in toetsen via Ouderportal 
De toets-resultaten zijn voor u weer in te zien via het Ouderportal van Parnassys. Tijdens het
invoeren van de gegevens sluiten we dit altijd voor een paar weken.

Schoolplein 
Het schoolplein is de laatste weken erg nat en zanderig. Dit hebben we in deze toestand nog niet
eerder gehad. Een van de oorzaken lijkt te zijn dat er geen enkele regenwaterafvoer of drainage is,
terwijl het in de afgelopen maanden veel heeft geregend. De regen valt als het ware in een
betonnen bak en kan nauwelijks weg. Samen met het zand rond de bomen en van de zandbak
wordt het een slordige boel. We zijn in overleg met de gemeente om te bekijken hoe we het eerst
weer schoon krijgen en welke maatregelen er moeten komen om het redelijk droog en schoon te
houden. De gemeente is betrokken omdat het een afspraak tussen Openbaar Onderwijs in
Deventer en de gemeente Deventer is dat schoolpleinen buiten schooltijd openbaar toegankelijk
zijn.

Vraag om Voorschoolse Opvang 
In een vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd naar mogelijke belangstelling hiervoor. Paschal
heeft een aantal reacties gehad. Hij is in overleg met de coördinator van Sam & Ko om te bezien of
het mogelijk is een informatiemoment voor ouders te organiseren waarbij wat meer duidelijk kan
worden over mogelijkheden/onmogelijkheden. U wordt binnenkort geïnformeerd.  

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort
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