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De Hagenpoort Nieuwsbrief 5 9 september 2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Wo 9-9-2020 16:59
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

3 bijlagen (188 kB)
Beleving ouders afstandsonderwijs en herstart mrt-juni 2020 (2).pdf; Thera Kolkman Hagenpoort.docx; Ouderraadpleging
voor OPOD.docx;

Beste ouders, verzorgers

Schoolfotograaf donderdag 10 september
U ziet uw kind(eren) natuurlijk het liefst ‘als zichzelf’ op de foto. Afhankelijk hiervan is er
morgenochtend voor school meer of minder werk voor u aan de winkel……..

Studiedag vrijdag 18 september
Volgende week vrijdag zijn uw kinderen vrij van school.

Schoolverpleegkundige – zie bijlage
Onze schoolverpleegkundige Thera Kolkman informeert u in de bijlage over haar werk en de wijze
waarop u met haar in contact kunt komen.

Enquête bestuur (OPOD) over afstandsonderwijs – zie bijlage
In juni jl. hebben ouders een enquête van ons bestuur kunnen invullen over hun beleving van het
afstandsonderwijs op onze school, afgelopen voorjaar. Van de Hagenpoort hebben 28
respondenten gereageerd. Als bijlage treft u een grafische weergave aan van de feedback op
hoofdlijnen. Met de MR wordt binnenkort ook de meer gedetailleerde feedback besproken die
ouders hebben gegeven.

Bericht bestuur OPOD: ouderraadpleging fusie OPOD en DAM  - zie bijlage
St. OPOD en st. DAM (montessorischolen) zijn voornemens een fusie aan te gaan. In dit proces is
een ouderraadpleging verplicht. Op verzoek van ons bestuur ontvangt u daarom bijgaande
informatie.

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort
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