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De Hagenpoort Nieuwsbrief 45 18 juni 2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 18-6-2020 18:46
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers

Gymlessen groep 5 t/m 8 op de komende vrijdagen 
We pakken vanaf morgen de gymlessen op vrijdag weer op. Daar zullen de leerlingen blij mee zijn.
Het advies van het RIVM is om dit in de open lucht te doen. Omdat het schoolplein bezet is, gaan
de leerlingen onder begeleiding van gymleerkracht Rob en de eigen groepsleerkracht naar een
rustige plek in het Rijsterborgherpark. De leerlingen gaan heen en terug onder begeleiding van
gymleerkracht Rob en de eigen groepsleerkracht, via een rustige route.
Verzoek aan de ouders van 5 t/m 8: s.v.p. geen slippers aan naar school, graag kleding die
gemakkelijk zit en vies mag worden, eventueel een extra shirt.

Groepssamenstelling schooljaar 2020-2021
Groep 1/2A: juf Christa van der Kroft (ma, di) / juf Gita van der Zouwen
Groep 1/2B: juf Ilse Boxman (ma, di) / juf Marloes Valk (woe, do, vr)
Groep 3: juf Ria Lankhorst ( ma, di, woe) / juf Tina Blacquiere (do, vr)
Groep 4: juf Ellen Heitling (ma, di, woe) / juf Christa van der Kroft (do, vr)
Groep 5: juf Tea van der Have (ma, di, do, vr) / juf Christa van der Kroft (woe)
Groep 6: juf Miep Tjooitink
Groep 7: juf Simone Klöpping
Groep 8: juf Herma Lodeweges (ma, di, woe) / juf Judith Muil (do, vr) 

Wisselochtend woensdag 24 juni
Van 9:00 tot 10:00 gaan de leerlingen kennismaken met hun leerkracht(en) van volgend schooljaar. 

Corona-update RIVM
- Op 17 juni heeft het RIVM een ‘handreiking bij neusverkouden kinderen’ gepubliceerd. Daarin is
het advies voor kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool aangepast. Het advies luidt als volgt
(citaat): ‘Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het
kinderdagverblijf of groep 1 of 2 van de basisschool, behalve als zij een contact zijn van een
patiënt met een SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen
bij COVID-19. Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-
19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op
verzoek van de ouders getest worden.”
- Wij zullen vanaf vrijdag 19 juni handelen conform het bovenstaande, dus kleuters waarvan de
klachten passen binnen de bovenstaande marge kunnen wat ons betreft gerust naar school.

Zieken op school en contact met GGD
-Volgens het protocol ‘volledig openen basisschool’ van 8 juni (zie de website) moet de school bij
een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) contact opnemen
met de GGD.
-De eerste twee dagen van deze week was deze situatie aan de hand. Ruim 10% van de leerlingen
was afwezig vanwege verkoudheidsklachten, variërend van 1 of 2 per groep tot 9. Overigens was
dit ook de situatie op veel andere basisscholen in Deventer.
- We hebben op dinsdag 16 juni contact gezocht met de GGD voor advies. Het advies was om nog
even af te wachten, ook al omdat een leerling werd getest op verzoek van de ouders en een
leerkracht zich had laten testen. Vandaag hebben we opnieuw contact gehad met de GGD. Omdat
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het aantal zieken aan het teruglopen is en zowel de leerling als de leerkracht een negatieve
testuitslag hadden,  was het advies vandaag dat er geen extra maatregelen nodig zijn.
- Wij blijven dit natuurlijk nauwgezet volgen en overleggen met de GGD als dat nodig is. Ons
bestuur (OPOD) houden we steeds op de hoogte.

Uitslag drinkwateronderzoek i.v.m. lood
Een gespecialiseerd bedrijf heeft op verzoek van het bestuur onderzoek gedaan. De uitslag is
binnen de norm, dus er is geen verdere actie nodig

Schaakteam
Het schaakteam Dirk, Jonas, Sebastiaan en Lewi is als 19e geëindigd op het NK school-schaken
(online). Daar mogen ze trots op zijn! Het leverde een mooi plaatje op met wethouder Walder in
de Deventer Post van deze week. Een opsteker ook voor de begeleidende ouders ook, en een
succes voor schaakdocent Inge Knottnerus van DSG Pallas.

Bericht van de Ouderraad i.v.m. terugstorten ouderbijdrage 2019-2020
Geachte ouders/verzorgers.
Zoals in een eerdere nieuwsbrief is gemeld hebben wij de ouderbijdrage voor 2019-2020
teruggestort indien je deze had betaald. Dit is gebeurd op 2 juni.
De bijdrage is teruggestort op de rekening waarvan de bijdrage was betaald. Mocht je hierover
vragen hebben dan kun je met mij contact opnemen via roel.de.beer@hotmail.com.
Met vriendelijke groeten,
Roel de Beer (Voorzitter ouderraad)

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort
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