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De Hagenpoort Nieuwsbrief 23 2019-2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Di 11-2-2020 15:18
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

1 bijlagen (272 kB)
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Beste ouders, verzorgers 

Schaakkampioenen  - zie bijlage 
Het schaakteam Hagenpoort-1 is vorige week Deventer kampioen school-schaken geworden. Een
super prestatie van Lewi (gr 6), Sebastiaan (gr. 7), Dirk en Jonas (beiden gr 8) en natuurlijk ook van
alle begeleiders van de schaakteams. Het team gaat nu door naar de regionale halve finale . Voor
een foto van het team zie de bijlage.  

Start voorjaarsvakantie 
De vakantie begint a.s. vrijdag 14 februari om 12:00. Alle leerlingen zijn dus vrijdag a.s. vrij vanaf
12:00. 

Vakantie en studiedag 
Van maandag 17 februari t/m maandag 24 februari is er vakantie. Maandag 24 februari is een
studiedag voor de leerkrachten.  

Excursies in het kader van de projectweek

Om inspiratie op te doen voor de projectweek 'Kunst & Machines' gaan de leerlingen van
groep 1 t/m 4 op dinsdagochtend 25 februari op bezoek bij de Bolwerksmolen. Ze maken
een mooie tocht met het pontje. Alle leerlingen van groep 4 blijven over, dus wilt u ze
s.v.p. een lunch meegeven. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden, u hoeft uw
kind ook niet op te geven hiervoor. 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan op dinsdagochtend  25 febr naar
Techniekmuseum Oyfo in Hengelo*. Alle leerlingen van 7 en 8 blijven over, dus wilt u ze
s.v.p. een lunch meegeven. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden, u hoeft uw
kind ook niet op te geven hiervoor. 
De leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan op vrijdagochtend 28 febr naar
Techniekmuseum Oyfo in Hengelo*. Alle leerlingen van 5 en 6 blijven over, dus wilt u ze
s.v.p. een lunch meegeven. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden, u hoeft uw
kind ook niet op te geven hiervoor. 

*In tegenstelling tot eerder gemeld, gaan de leerlingen met de bus. Wij zouden veel liever met de
trein zijn gegaan. De NS vraagt echter helaas  voor het boeken van een groepsreis zoveel informatie
vooraf en tijdens de reis (opgave van alle leerlingen en begeleiders, alle leerlingen een ID mee) dat de
kans te groot is dat er toch iets doorheen slipt op de dag zelf en leerlingen niet aankomen in
Hengelo. We gaan er nog een brief naar de NS aan wijden. 

Projectweek Kunst & Machines

Tijdens de projectweek, van maandag 2 t/m vrijdag 6 maart, werken de leerlingen met
kunstenaars en daarnaast ook onder begeleiding van de leerkrachten. 
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Voor de eindpresentatie, in de vorm van een expositie in de groep(en) van uw kind(eren),
bent u van harte uitgenodigd. Dit is op vrijdag 13 maart van 8:20 tot 9:15 in het lokaal
van uw kind. 

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort 

 

Deze e-mail is verstuurd vanuit ParnasSys namens 'obs De Hagenpoort' door 'Paschal Vliegen'.
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