
8-10-2020 E-mail - Paschal Vliegen - Outlook

https://outlook.office.com/mail/junkemail/id/AAQkADQxMjQxMTlhLTk4NTMtNDQ5Zi04YzA3LTAzMGRmOGRhNmFhNQAQAC1cUbuJlkFOjALDh… 1/2

Nieuwsbrief 7 8 oktober 2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 8-10-2020 12:13
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

4 bijlagen (207 kB)
Nieuwsbrief 7 overlijden AG.docx; Schaken oproep 2020-2021.pdf; Informatie ouders aanpak Covid-19 2e golf.docx;
Thuisblijf regels leerlingen Covid-19.pdf;

Beste ouders, verzorgers

Overlijden ouder  - zie bijlage
Wij informeren u in bijgaande brief.

Covid-19: Thuisblijfregels leerlingen – zie bijlage en onze website
In geval van een lichte verkoudheid en de overweging of een kind wel of niet naar school kan,
voldoet de beslisboom die op onze website staat. Voor gevallen waarin er grotere
gezondheidsproblemen zijn, is het landelijke protocol opnieuw aangepast. Wat in die gevallen de
thuisblijfregels voor leerlingen zijn, kunt u lezen in de bijlage (staat ook op onze website onder de
tab ouders.)

COVID-19 in het gezin geconstateerd?
Vriendelijk maar dringend verzoek om niet alleen de leerkracht maar ook Paschal te informeren. Dit
kan via een mailtje naar info@dehagenpoort.nl

2e golf Covid-19 en continuïteit van onderwijs – zie bijlage
In bijgaande brief informeren wij u over de verschillende situaties die zich kunnen voordoen en
hoe wij daarmee om willen gaan. De MR heeft advies gegeven.

Schoolfotograaf
De kinderen krijgen vandaag en/of morgen een kaart met code mee naar huis. In geval van
broertje/zusje-foto’s krijgt het oudste kind uit uw gezin twee kaartjes mee naar huis. Met deze
code kunt u foto’s bestellen.

Ontruimingsoefening dinsdag 6 oktober
We hebben weer geoefend. De kinderen hebben het geweldig gedaan. Binnen 4 minuten was
iedereen op het schoolplein, waren alle leerlingen geteld en was het hele gebouw op eventuele
achterblijvers gecheckt.

Vlinders in groep 4
De leerlingen van groep 4 hebben prachtige vlinders gemaakt. Een voorbeeld ziet u op onze
website onder de tab ‘actueel’.

Start schaaklessen na de herfstvakantie – zie bijlage
Na de herfstvakantie starten de schaaklessen weer. Er zijn nu 12 aanmeldingen en er kunnen nog
een aantal leerlingen bij. In de bijlage een oproep met informatie van ouders Daniëlla van ’t Erve
en Kitty Strik.  

Wij hopen dat we samen met de kinderen en u zo Corona-vrij mogelijke weken ingaan.

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort.  

mailto:info@dehagenpoort.nl
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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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