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De Hagenpoort Nieuwsbrief 40 14 mei 2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 14-5-2020 10:51
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers

Weer een levende school
Er is weer leven in de school - vrolijke gezichten, verhalen, schoolgeluiden -  en daar genieten wij
heel erg van. Wij hopen dat u uw kinderen weer met vertrouwen naar school heeft gebracht en dat
uzelf weer wat meer in het ‘normale’ gezinsritme kunt komen.

Schooldagen tot 1 juni
Wij kunnen ons voorstellen dat u de draad een beetje bent kwijt geraakt. Daarom de schooldagen
tot 1 juni nog even op een rijtje. Uitgangspunt is dat de vrije dagen/studiedagen gehandhaafd
blijven die al in het jaarrooster stonden. Het jaarrooster kunt u ook vinden op onze website onder
de tab Ouders-Schooldocumenten.

Schooldagen tot 1 juni zijn:

Vrijdag 15 mei (team B)
Maandag 18 mei (team A en noodopvang), Dinsdag 19 mei (team B en noodopvang)
Maandag 25 mei (team A en noodopvang), Dinsdag 26 mei (team B en noodopvang),
Woensdag 27 mei (Noodopvang), Donderdag 28 mei (Team A en noodopvang), Vrijdag 29
mei (Team B )

Vrije dagen tot en met 2 juni zijn (dus ook geen noodopvang):

Woensdag 20 mei (studiedag)
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei (Hemelvaart)
Maandag 1 juni is vrij vanwege Pinksteren en dinsdag 2 juni is onze laatste studiedag van dit
schooljaar, dus ook deze dagen zijn de leerlingen vrij.

Onderwijs en schooldagen vanaf woensdag 3 juni
Waarschijnlijk horen we dinsdag 19 mei tijdens een persconferentie van het Kabinet wat het besluit
wordt voor het onderwijs op de basisscholen voor de periode tot de zomervakantie. Dat moeten
we dus even afwachten. De uitwerking voor het onderwijs op de Hagenpoort volgt dan in de week
van maandag 26 mei. In de loop van die week informeren wij u daarover.

Wisselingen in het team met ingang van het nieuwe schooljaar
Twee collega’s van ons vaste team gaan ons aan het einde van het schooljaar verlaten: Onze ICT-
coördinator Roel Bakker gaat met pensioen;Marieke Berends, leerkracht van groep 8, is een jaar
geleden naar de Achterhoek verhuisd en zij heeft werk dichter bij huis gevonden. Twee collega’s
die we heel erg zullen gaan missen. Natuurlijk komen we op hun afscheid nog terug. We hopen
dat we dit ondanks de Corona-beperkingen voor hen toch nog wat glans kunnen geven.
Hierdoor, maar ook doordat we een aantal vervangingsaanstellingen konden invullen voor langere
termijn, komen er vier nieuwe collega’s.
Dit zijn: Simone Klöpping (leerkracht), zij werkt sinds januari in groep 4; Christa van der Kroft
(leerkracht), zij werkt nu nog op een andere school van onze stichting; Judith Muil (leerkracht), zij
werkt sinds maart twee dagen bij ons; Karin Terwel (coördinator ICT), ook zij is nu werkzaam op
een andere school van onze stichting.
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In de laatste weken van dit schooljaar zullen wij u informeren over de groepsbezetting voor het
nieuwe schooljaar en dan zullen de nieuwe collega’s zich aan u voorstellen.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Ouders van kinderen die in de periode van januari tot maart 2020 gebruik hebben gemaakt
van de TSO, hebben nog geen factuur ontvangen. Die factuur komt binnenkort, maar dat zal
een 0-factuur zijn. U hoeft dus niet te betalen omdat wij de kosten niet meer in rekening
zullen brengen. Gezien de reserve op de TSO-begroting en het beëindigen van de TSO vanaf
augustus a.s. is dit niet nodig. Hiermee volgen we het advies op van de oudergeleding van
de MR.
 Voor de vrijwilligers die de TSO bemannen is het nu een vreemde tijd. Zij zijn al vanaf half
maart niet meer op school en ze missen de leerlingen erg. Ze zijn ook belangrijk voor ons en
we zouden hen niet graag missen. Om ze tegemoet te komen en een hart onder de riem te
steken hebben ze over de dagen dat ze niet hebben kunnen werken 70% van hun
vrijwilligersvergoeding uitbetaald gekregen. Ook dit was een advies van de MR.

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort
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