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De Hagenpoort Nieuwsbrief 4 3 sept. 2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 3-9-2020 21:28
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

2 bijlagen (289 kB)
Aankondiging De Hagenpoort.pdf; Gezondheidscheck.pdf;

Beste ouders, verzorgers

Aanvang schooldag: bedankt!
Bijna alle kleuters en leerlingen van groep 3 gaan nu ’s ochtends zonder ouders de school binnen.
Dat is echt knap. Bedankt voor uw medewerking. We hopen dat de ontwikkelingen rondom het
virus het op een gegeven moment weer mogelijk maken om hiermee weer soepeler om te gaan.

Startgesprekken komende week
Als u heeft ingetekend voor de startgesprekken: de startgesprekken zijn op school in het lokaal van
uw kind omdat we het zeker aan het begin van het schooljaar belangrijk vinden dat ouders en
leerkracht elkaar zien.
Wij vragen u om:

Uzelf van te voren af de gezondheidsvragen i.v.m. Corona te stellen (zie bijlage).
Niet te vroeg voor het tijdstip van uw afspraak te komen.
In ons gebouw de 1,5 m afstand te hanteren (het vergt soms wat ‘om elkaar heen draaien’).
De route door het gebouw aan te houden die bij de ingang staat aangegeven (ouders groep
4 t/m 8: naar boven via het trappenhuis voorzijde; naar beneden via het trappenhuis
achterzijde).
Na afloop van uw gesprek niet in het gebouw te blijven, tenzij u een vervolgafspraak heeft
bij een andere leerkracht.

Om teveel wachtenden op de gang te voorkomen, zullen de leerkrachten zich strikt aan de
maximale tijd van 15 minuten houden. 

Schoolfotograaf donderdag 10 september a.s. – zie bijlage informatie schoolfotograaf
De schoolfotografen  van ‘Nieuwe School Foto’ komen op donderdag 10 september, dus
donderdag a.s. Dit is georganiseerd door de OR.

Gedurende de schooldag worden groepsfoto’s, individuele foto’s en foto’s van
broertjes/zusjes gemaakt die op de Hagenpoort zitten.
Heeft u als gezin kinderen in de basisschool-leeftijd of jonger (vanwege de Covd-maatregelen
en de ruimte op school helaas geen oudere kinderen) die (nog) niet op de Hagenpoort zitten
en die u ook graag op de broertjes/zusjes foto hebt staan, dan kunt u daarvoor intekenen;
deze foto’s worden aansluitend aan het einde van de schooldag gemaakt van 14:30 tot
ongeveer 15:15.

Als u hiervoor intekent dan worden er van uw kinderen die op de Hagenpoort zitten
niet ook nog eens tijdens schooltijd broertjes/zusjes-foto’s gemaakt.
U kunt maandag 7 en dinsdag 8 buiten bij de ingang van de school hiervoor intekenen
van 8:20-8:45 en van 14:00 -14:30.

Begeleiding OR en maatregelen schoolfotograaf i.v.m. corona en gezondheid
De foto’s worden genomen in de speelzaal. Twee ouders van de ouderraad begeleiden de groepen
gedurende de dag in en rond de speelzaal en van het lokaal naar de speelzaal en terug. De
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fotografen van Nieuwe School Foto  zijn goed zichtbaar in opvallende hesjes, ze geven een
duidelijke fotozone aan en zij houden poetsdoekjes voor extra schoonmaken bij de hand.

Beleid begaafdheid
We hebben een samenvatting voor ouders op de website geplaatst. Zie www.dehagenpoort.nl tab
ouders (scrollen naar schooldocumenten).

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort

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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