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De Hagenpoort Nieuwsbrief 42 28 mei 2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 28-5-2020 15:40
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers

Leerlingen weer volledig naar school  m.i.v. 8 juni
Wij zouden u graag informeren over onze aanpak per 8 juni. Helaas zijn landelijk de nieuwe
protocollen nog niet klaar en weten wij dus niet wat dit voor onze school betekent. Dat is heel
vervelend, want we begrijpen dat u net zoals wij wacht op duidelijkheid. Meer dan het volgende
bericht, gisteren, van onze sectororganisatie PO-raad hebben wij nog niet:
“Volgens planning zouden vandaag – woensdag 27 mei – nieuwe protocollen verschijnen voor de
volledige heropening van de basisscholen vanaf  8 juni. Dat blijkt helaas niet te lukken, omdat de
PO-raad als opsteller van het document nog wacht op de noodzakelijke informatie van het Outbreak
Management Team. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer onze informatie wel beschikbaar
komt.”

Schoolplein
Dinsdag 2 en woensdag 3 juni wordt het schoolplein aangepakt. Het kunstgras krijgt een grote
onderhoudsbeurt waarbij o.a. de zandlaag verwijderd wordt. De rest van het plein wordt
schoongemaakt. Misschien had u al gezien dat rond de boomspiegel een doorlatende epoxylaag is
aangebracht, zodat het zwarte zand niet meer op het plein kan belanden.

Lesdagen en vrije dagen volgende week – herinnering
De leerlingen zijn vrij op pinkstermaandag 1 juni en onze studiedag van dinsdag 8 juni. De
leerlingen van team A hebben dus op donderdag les, de leerlingen van team op vrijdag.
Noodopvang is er op woensdag en donderdag.

Bericht van de OR – zie bijlage
Beste ouders, 
Zoals jullie al in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen heeft de de Ouderraad namens alle ouders
voor alle leerkrachten een presentje + kaart neergelegd in de koffiekamer tijdens de studiedag op
woensdag 20 mei. Dit om ze namens ons allemaal te bedanken voor hun enorme inzet de
afgelopen weken. We hebben gekozen voor een reep en een bloembom. In de bijlage: collage +
tekst kaart
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad

Bericht van ons bestuur (OPOD): feedback over het afstandsonderwijs
Voordat wij teruggaan naar de ‘gewone school’ willen wij graag van u weten hoe u de afgelopen
2,5 maanden van afstandsonderwijs en fysieke herstart heeft ervaren. Hiervoor is een korte
vragenlijst opgesteld, klik hier: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=My73f75fs0mJW9AuXhRAmzw035w1lzNEpz-
jUCDj959UQzZNMk5DNzhHNVRXSlEzU0JTSTBSMExNNy4u.

Heel fijn als dit vóór 8 juni zou kunnen. Alvast hartelijk dank.

Alternatieve Avond4Daagse – tip van een ouder
“Bijgaand een bericht over het lopen van de alternatieve Avond4Daagse in Nederland. Je kan zelf
je routes op maat kiezen en meedoen in eigen (gezins) setting. Juist omdat de kinderen die
normaal al te weinig bewegen in de Corona-periode nog minder zijn gaan bewegen is een initiatief
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als deze wellicht een mooie gelegenheid om erop uit te gaan de komende tijd.
Alternatieve #avond4daagse #homeedition. Inschrijven vanaf 25 mei, zelf bepalen wanneer je loopt
met eRoutes app. Wandelbond zorgt voor
medaille”  https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort
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