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De Hagenpoort Nieuwsbrief 6 16 september 2018

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Wo 16-9-2020 17:23
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

3 bijlagen (542 kB)
Beslisboom neusverkouden kind 7 t_m 12 jaar toelaten op school - BOinK_AJN_030920.pdf.pdf; Beslisboom neusverkouden
kind 0 t_m 6 jaar toelaten op kinderopvang_BOinK_AJN_030920.pdf.pdf; Schaken oproep 2020-2021.docx;

Beste ouders, verzorgers

Beslisbomen Covid-19 kinderen toelaten op school – zie 2 bijlagen
Een aantal organisaties, waaronder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en AJN
Jeugdartsen Nederland, hebben twee heldere beslisbomen op gesteld wanneer neusverkouden
kinderen wel of niet toe te laten op school. Deze geven u en ons als school heldere richtlijnen. De
beide beslisbomen treft u als bijlage aan bij deze nieuwsbrief. Ook staan ze op de website onder
de tab ouders.

De schaaklessen starten weer na de herfstvakantie – zie 1 bijlage
Schaken is superleuk én leerzaam. Concentreren, een strategie verzinnen en geduld hebben zijn
zomaar wat vaardigheden die erbij komen kijken. Bovenal beleven kinderen veel plezier aan deze
denksport. En iedereen kan het leren. Dus wil je ook dat je kind (beter) leert schaken? Dan kun je
hem of haar opgeven voor de schaakklas op de Hagenpoort. Een enthousiasmerende brief van
beide coördinerende ouders treft u aan als bijlage.

Voorstelling Schouwburg
Door een ouder werden wij attent gemaakt op een voorstelling van Hendrik Aerts, in de Deventer
Schouwburg op 9 december a.s. De voorstelling is gemaakt naar aanleiding van het tragische
overlijden van onze leerling Jimmy en zijn moeder Linda Olthof in de zomer van 2018. De zus van
Linda heeft gevraagd om dit ook kenbaar te maken onder ouders. De kaartverkoop is inmiddels
van start gegaan. https://deventerschouwburg.nl/programma/blackbird-rebirth?
fbclid=IwAR2UL45vWcIUMuz-vNFf8jLlA5e83BRIBsi5SwVGU6ehNhke9d_oDjQW20M

Herinnering
Studiedag en dus vrije dag voor uw kinderen op vrijdag 18 september.

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort
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