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Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 22-10-2020 21:09
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers

Covid-19 positieve testen in gezinnen 
We kregen bericht van ouders over positieve testen binnen het gezin:

Van een gezin met twee kinderen in groep 4 en 8 is een gezinslid – niet een de kinderen -
positief getest; de beide kinderen zijn na overleg met de GGD t/m 1 november in
thuisquarantaine.
In een gezin met twee kinderen in groep 5 en 7 zijn beide kinderen positief getest; door
omstandigheden en de herfstvakantie zijn ze al langere tijd niet op school; na overleg met
de GGD mogen zij maandag 26 oktober in principe weer naar school.

Via het bestuur sta ik in nauw contact met de GGD. Zij hebben aangegeven dat er op dit moment
op school geen extra maatregelen nodig zijn. Wel uiteraard het algemene advies om attent te zijn
op mogelijke klachten bij uw kind(eren). 

Covid-19, veiligheid op en rondom school 
Wij doen er op school zoveel mogelijk aan om risico’s van besmettingen te voorkomen. Wij
verzoeken u dringend om ons hierbij te helpen, met name  bij het halen en brengen van uw
kind(eren). Daarmee beschermt u samen ook uw kinderen, uzelf en ons. Wij vragen u: 

Houd bij het brengen en halen van uw kind(eren) de minimale afstand van 1,5 meter aan.
Voorkom groepsvorming met andere ouders en blijf niet langer rondom school aanwezig
dan strikt noodzakelijk.
Ga niet op het bordes voor school staan of bij de voordeur, tenzij het nodig is voor uw  kind
dat nog in de wenperiode voor groep 1 zit.
Is er om andere redenen noodzaak om toch mee naar binnen te gaan, doe dit dan niet
zonder overleg met het teamlid dat buiten staat.

Covid-19 en gesprekken tussen medewerkers en ouders 
Gesprekken met ouders voeren we in principe op afstand. Soms is er een uitzondering nodig
vanwege specifieke omstandigheden en de benodigde kwaliteit van het gesprek. Heeft u in die
gevallen een uitnodiging om op school te komen, dan vragen wij u om vanaf binnenkomst een
mond-neusmasker te dragen tot u in de gespreksruimte bent. Hetzelfde uiteraard bij vertrek.

Ontwikkelgesprekken november 
Op woensdag 28 oktober ontvangt u via Parro bericht dat u kunt inschrijven voor de
ontwikkelgesprekken van begin november. Dit geldt voor alle groepen, behalve groep 3. Zij
hebben deze gesprekken later in de maand. We gaan de gesprekken op afstand voeren zodat
ouders niet in school hoeven te komen. We willen voorkomen dat leerkrachten urenlang tot laat in
de avond intensieve gesprekken achter een beeldscherm moeten voeren. Daarom breiden we het
aantal gespreksdagen dat leerkrachten kunnen gebruiken uit van twee naar vier, met
gesprekstijden tussen 14:30 en 17:30. De data zijn: donderdag 5 en vrijdag 6 november, maandag
9 en dinsdag 10 november.

Wij hopen van harte dat u en uw kinderen gezond blijven, 
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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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