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De Hagenpoort Nieuwsbrief 41 25 mei 2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Ma 25-5-2020 14:34
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers

Bedankt!
Wij ontvingen allemaal van de Ouderraad, namens alle ouders, een leuke attentie en een lief
bedankkaartje. Echt geweldig. Dank jullie wel.

Basisscholen per 8 juni weer volledig open 
Het kabinet heeft vorige week bepaald dat alle leerlingen vanaf 8 juni weer naar school kunnen.
Natuurlijk denken we daar al over na, maar de aangepaste protocollen vanuit de sectororganisaties
komen waarschijnlijk pas woensdag a.s. beschikbaar. Door hen en door ons bestuur is ons verzocht
om met het vaststellen van concrete plannen voor volledige heropening te wachten tot de
protocollen gepubliceerd zijn. Wij zullen u op de hoogte houden en zo snel mogelijk uitsluitsel
geven.

Ophalen einde schooldag
In ons nu nog geldende ‘Protocol opstart basisonderwijs’ hebben we beschreven dat de leerlingen
aan het einde van de schooldag eerst naar het schoolplein gaan en per groep in volgorde het
schoolplein verlaten, te beginnen met de groepen die het dichtste bij de poorten staan. We
hebben daar al snel een aanpassing op gemaakt: de leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan niet
naar het plein, maar gaan meteen naar hun fietsen/naar huis; dat  bevordert een betere en
veiligere doorstroming van de jongere leerlingen.
Wat vorige week niet werkte was dat er steeds meer leerlingen uit de groepen 1 t/ 6 tijdens het
verplaatsen naar het schoolplein al naar hun ouders mochten lopen. Dat zorgde ervoor dat er
teveel kinderen door elkaar liepen, terwijl we er binnen er juist alles aan doen om de leerlingen van
verschillende groepen van elkaar gescheiden te houden. Daarom zijn we daar vandaag weer
strenger op, niet in de laatste plaats omdat we er over twee weken voor moeten zorgen dat het
ook met dubbel zoveel leerlingen zo veilig mogelijk gaat. Het kan dus zijn dat uw zoon of dochter
eerst langs u heen naar het schoolplein loopt en pas daarna bij u mag aansluiten.
 

Teruggave ouderbijdrage 2019-2020 – bericht van de OR
Geachte ouders/verzorgers,

Omdat de schoolreis en andere evenementen als de avondvierdaagse, schoolfeest, paasontbijt, etc.
niet doorgaan, heeft de ouderraad besloten dit jaar de eigen bijdrage niet te innen. De kosten die
we dit jaar wel gemaakt hebben, worden uit onze financiële reserve betaald. 

Wat gaan we doen?
Eind februari hebben we brieven gestuurd voor de inning van de ouderbijdrage 2019-2020. Een
groot aantal ouders/verzorgers heeft betaald.

Aan ouders die de ouderbijdrage 2019-2020 betaald hebben, wordt het totale betaalde
bedrag in juni teruggestort op de bankrekening waarvan betaald is.
Als de bijdrage via een leercheque is betaald dan het bedrag worden betaald aan de
Stichting Deventer Leergeld.
Had je nog niet betaald, dan hoef je niets te doen.
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Met vriendelijke groeten,
Roel de Beer
(Voorzitter ouderraad)

Website
De notulen van de MR-vergadering van 20 april jl. staan op de website.

Pinksteren en studiedag
De leerlingen zijn vrij op 2e Pinksterdag, maandag 1 juni (team A),  en op onze laatste studiedag
van dit schooljaar, dinsdag 2 juni (team B).

Hartelijke groet
het team van de Hagenpoort
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