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De Hagenpoort, Nieuwsbrief 22 2019-2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Wo 5-2-2020 12:58
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers

Schooltijden vanaf het schooljaar 2020-2021
Zoals bekend hebben we aan de MR onze wens voor de overgang naar een continurooster
voorgelegd, ‘5-gelijke-dagen’ m.i.v. 17 augustus 2020.  De MR heeft u er dinsdag 4 februari jl. over
geïnformeerd dat zij instemming heeft gegeven. De schoolleiding heeft vervolgens het besluit
genomen dat de schooltijden m.i.v. het schooljaar 2020-2021 wijzigen: Alle leerlingen – van groep
1 t/m groep 8 – gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.15 naar school; alle leerlingen
brengen de middagpauze op school door. Wij zullen u in de komende maanden verder
informeren, onder andere over een nog vast te stellen week vóór de zomervakantie waarin we
samen met de leerlingen met het nieuwe rooster gaan oefenen.

Projectweek ‘Kunst en Machines’ (2 t/m 6 maart)
‘Kunst en machines’ is het thema van onze jaarlijkse projectweek. De leerlingen gaan in de week
van maandag 2 maart met kunstenaars aan de slag: groepen 1-2 met Floor Coolsma , groepen 3-4
met Anneke de Boer , groepen 5-6 met onze eigen Frank Bouwmeester, groepen 7-8 met Teodora
Ionescu. Om inspiratie op te doen voor de projectweek gaan we in de week daarvoor naar buiten,
op avontuur (zie hieronder).

Inspiratie opdoen voor de projectweek (dinsdag 25 en donderdag 27 februari)
Op dinsdag 25 februari gaan de leerlingen van groep 1 t/m 4 naar de Bolwerksmolen, te voet en
met het pontje (natuurlijk ook een machine). Op dinsdag 25 februari gaan de leerlingen van de
groepen 7 en 8 naar techniekmuseum Oyfo, in Hengelo. Zij nemen de trein. De leerlingen van de
groepen 5 en 6 gaan op donderdag 27 februari per trein naar Oyfo in Hengelo.
Om deze trips mee te begeleiden zijn we op zoek naar ouders. De leerkrachten benaderen u
binnenkort via de parro-app.

Studiedag maandag 24 februari 
Hierbij herinneren we u aan deze studiedag. Onze leerlingen zijn dan vrij. Dit is de maandag die
aansluit aan op onze voorjaarsvakantie.

Bereikbaarheid MR
Het mailadres waarop u de MR kunt bereiken is gewijzigd: mr@dehagenpoort.nl
Dit adres vindt u ook op onze website.

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort
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