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De Hagenpoort Nieuwsbrief 44 11 juni 2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 11-6-2020 12:18
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

1 bijlagen (499 kB)
Vakanties en vrije dagen 2020-2021 DEF (2).pdf;

Beste ouders, verzorgers

Ontwikkelgesprekken in de week van maandag 22 juni a.s. 
De leerkrachten nodigen u deze week via de parro-app. Als u dat wilt, kunt u inschrijven. De
gesprekken vinden naar keuze van de leerkracht telefonisch of via video-bellen plaats.

‘Wisselochtend’ op woensdag 24 juni van 9:00-10:00
Op dat moment wisselen we een uurtje van leerkracht zodat de leerlingen kennis kunnen maken
met hun leerkracht van volgend schooljaar. Wij informeren u volgende week over de bezetting van
de groepen in het schooljaar 2020-2021.

Rapporten
Het rapport ziet er deze keer wat anders uit. Er staan geen resultaten van toetsen in. Wij hebben
zeer beperkt toetsen afgenomen, maar voor nu alleen om diagnostische redenen zodat de
leerkrachten konden zien  waar ze na de afgelopen maanden moesten aansluiten met het
onderwijs. Het rapport heeft daarmee meer de vorm van een portfolio, inclusief een bijdrage van
de leerling hoe hij of zij het onderwijs op afstand heeft ervaren.

Escherwerk
Het werken op de Escherwerkplek stopt na deze week. De leerlingen hebben nog veel werk en
keuzeopdrachten voor in de klas. Er staat nog een afsluiting gepland.

Groep 8
Ook voor groep 8 werd alles anders. Komende week hebben ze een ‘schoolkamp-avond’ op school
en op woensdag 1 juli is voor ouders en leerlingen de première van hun eindfilm ‘Door de jaren
heen’. Deze is in de plaats gekomen van de musical. Sinds half mei zijn ze  op afstand met de
productie aan het werk onder leiding van theaterdocent Luisella Lai van ‘Drama Strada’.

Overzicht vakanties en vrije dagen 2020-2021– zie bijlage
Het voelt wat vreemd om u hierover in deze bijzondere ‘1e schoolweek’ te informeren, maar in
verband met uw eigen planning en agenda is het vast handig. Het overzicht staat ook op de
website onder ouders/schooldocumenten. De MR heeft instemming verleend. 

Schaakteam
Het schaakteam Dirk, Jonas, Sebastiaan en Lewi heeft zich geplaatst voor de online landelijke halve
finale schoolschaken. Dit is al een bijzondere prestatie. Ze zijn nog bezig met hun partijen, die ze
na schooltijd thuis steeds op de pc spelen. Ze hopen binnenkort de uitslag te krijgen.

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort

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 .
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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.

https://start.parnassys.net/bao/unsubscribe?email=p.vliegen@dehagenpoort.nl&token=%2B2cPhIjYA%2BKwY41OhOrGCg%3D%3D

