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De Hagenpoort, Nieuwsbrief 39 Opstart basisonderwijs

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Wo 6-5-2020 18:43
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

1 bijlagen (1 MB)
Hagenpoort Protocol Opstart Basisonderwijs (2).pdf;

Beste ouders, verzorgers

Hierbij ontvangt u het protocol opstart basisonderwijs dat we vanaf 11 mei hanteren – zie bijlage
Wij hebben het protocol opgesteld in overleg met de ouders- en personeelsgeleding van de MR.

Leeswijzer
Wij hanteren het protocol dat is opgesteld door de samenwerkende onderwijsorganisaties. In de
velden met de blauwe achtergrond staat steeds specifieke uitwerking voor de Hagenpoort
beschreven. Graag in ieder geval uw aandacht voor:

Consequenties voor lestijd/les op afstand – pg. 6
Gezondheid en thuisblijfregels – pg. 10
BIJLAGE1 (met stip!) en Bijlage 3

Belangrijk voor de 1e school dag (maandag of dinsdag)

Leerlingen uit de binnenstad komen te voet naar school.
S.v.p. tussen 8:15 en 8:25 op school (schoolplein) zijn.
De plekken voor het stallen van fietsen van de onder- en bovenbouw zijn omgewisseld (zie
plattegrond, bijlage 3).
De leerlingen gaan bij aankomst naar de plek op het schoolplein waar de eigen leerkracht
staat.
De leerlingen nemen alle leermiddelen die ze thuis hebben op de 1e schooldag mee naar
school. De iPads en laptops die van school zijn geleend, blijven nog thuis. Alleen de
leerlingen met een dyslexieverklaring nemen hun laptop steeds mee naar en van school.
De leerlingen krijgen aan het einde van de lesdag de materialen die ze de dagen daarna
thuis nodig hebben mee naar huis. Wilt u uw kind dus een rugzak/tas meegeven die groot
genoeg is.
Aan het einde van de schooldag zijn de leerlingen om 14:15 eerst weer op het schoolplein.
Van daaruit gaan ze groepsgewijs naar huis.

Uw kind naar school?
Het kabinet heeft besloten om het onderwijs op school weer op te starten. Mogelijk overweegt u
om uw kind(eren) toch niet naar school te laten gaan, ondanks de genomen maatregelen. U heeft
kunnen lezen dat de overheid de leerplicht vooralsnog niet zal handhaven. Mocht u deze keuze
maken, wilt u mij dan hier vóór maandag 11 mei over informeren. In dat geval is het onderwijs
voor uw kind(eren) beperkt: U ontvangt de weekplanning met het werk dat thuis gemaakt kan
worden (zie ook pg 6. ‘Consequenties voor lestijd/les op afstand.’) Wij kunnen helaas geen
onderwijs op school geven, voorzien in noodopvang  en tegelijkertijd ook nog dagelijks onderwijs
op afstand aanbieden.

Wij hopen natuurlijk dat alle leerlingen zullen komen en dat we weer met veel plezier op school
met elkaar aan de slag kunnen gaan.
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Hartelijke groet,
ook namens alle collega’s,
Paschal

 

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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