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De Hagenpoort Nieuwsbrief 3 26 augustus 2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Wo 26-8-2020 17:06
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

3 bijlagen (2 MB)
20200819 - Sportindeventer jeugd flyer digitaal.pdf; Info Zabuki scholen 9 september 2020 bijlage.docx; Covid-19
aanwezigheid ll op school vs 17 aug 2020 DEF PDF.pdf;

Beste ouders, verzorgers

Protocol Covid-19 op website
Het bijgestelde protocol staat op onze website onder de tab ouders (scrollen naar
schooldocumenten.) De richtlijnen uit het protocol die beschrijven wanneer leerlingen wel of niet
op school kunnen zijn, hebben we  voor u nog een keer apart gezet. Staat ook op de site en is
bijgevoegd bij deze nieuwsbrief (zie bijlage).

Protocol Covid en ouders in school
In het protocol staat beschreven dat er geen ouders in het schoolgebouw komen, tenzij er een
afspraak is met een medewerker. In de eerste twee weken zijn we daar wat betreft de allerjongste
en nieuwe leerlingen soepel mee om gegaan. Voor ieders gezondheid is het nu tijd dat we weer
meer naar de regel gaan leven. Vanaf maandag 31 augustus (komende maandag) kunt u alleen
nog mee naar binnen als uw kleuter voor wendagen naar groep 1 komt. Wij vragen u om uw
kind(eren) de komende dagen hierop voor te bereiden. Gaat het maandag toch nog even moeilijk,
dan helpen we een handje.

Uitnodiging voor startgesprekken (week van maandag 7 september)
Maandagmiddag 31 augustus a.s. ontvangt u via Parro een uitnodiging voor de startgesprekken
(zie ook nieuwsbrief 1 op onze website  (tab ouders - scrollen naar schooldocumenten).

Groepsinformatie
Uiterlijk donderdag 3 september heeft u van de leerkracht(en) de groepsinformatie ontvangen. Dit
is informatie die u in eerdere schooljaren tijdens de informatieavond ontving. Eventuele vragen
over de inhoud kunt u stellen tijdens de startgesprekken.

Aanbod sportbedrijf Deventer – zie bijlage
Via onze gymleerkracht Eray Canlioz het aanbod SportinDeventer als bijlage. Wellicht zit er iets bij
wat voor uw kind interessant is.

Bericht van Zabuki (Wetenschap en Techniek) –zie bijlage
De vrijwilligers van Zabuki hebben er plezier in om kinderen op een leuke en verrassende manier in
aanraking te laten komen met wetenschap en techniek.. Zabuki  gaat weer van start met
“Knutselen aan je genen met Zabuki” – 9 september.Dit wordt samen gedaan met de onderzoekers
van DNA dialoog dat bestaat uit medisch-psychologen, genetisch onderzoekers en pedagogen.

Het eerste DNA dialoog is in juni gedaan in het Sofia Ziekenhuis in Rotterdam. Meerdere dialogen
volgen en in oktober 2020 bundelen zij alle input uit de landelijke dialogen en presenteren ze een
rapport aan de overheid, wetenschap en de Nederlandse samenleving. De input van onze kinderen
uit Deventer worden daarin ook meegenomen.

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort
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Deze e-mail is verstuurd vanuit ParnasSys namens 'obs De Hagenpoort' door 'Paschal Vliegen'.
Wil je je e-mailadres wijzigen, dan kun je contact opnemen met de school door te reageren op
deze e-mail, of door te mailen naar: p.vliegen@dehagenpoort.nl .
Als je deze e-mail als ongewenst ervaart en geen e-mails van deze school meer wilt ontvangen,
kun je je via deze pagina afmelden. Je ontvangt dan geen e-mails meer van deze school.
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