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De Hagenpoort Nieuwsbrief 9 19 november 2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 19-11-2020 16:22
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers

Enquête oudertevredenheid  
Wij vragen u - ook namens ons bestuur  - om de enquête oudertevredenheid in te vullen. Deze wordt
tweejaarlijks uitgezet. Dit kunt u t/m 30 november doen via onderstaande link. Op de openingspagina
van deze compacte enquête staat een toelichting. 
 https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/CLLDVNJ

Sinterklaasviering vrijdag 4 december 
Op vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas van 8:30 tot 12:00. Na twaalven zijn alle leerlingen vrij.

Kerstlichtjes  
Voor Kerstmis verzamelen we een heleboel glazen potten/potjes. Een voor in de klas en de rest om
onze school mee te versieren. Wilt u uw zoon/dochter glazen potjes, waarin een waxinelichtje past,
mee naar school laten nemen? Het potje voor in de groep graag voorzien van de naam van uw kind. 
Als u meer glazen potjes hebt, en daar hopen we op, dan is het fijn dat die 's ochtends ingeleverd
worden bij de groep 8 leerlingen die bij het mozaïek-bankje bij de ingang staan. Zij staan hier vanaf
maandag 23 november.  
Alvast bedankt! 

Verkeerskunsten 
De lessen ‘verkeerskunsten’ buiten ons schoolgebouw geven wij nog niet omdat het risico te groot is
dat leerlingen, medewerkers en ouders te dicht bij elkaar moeten werken. De verkeerslessen op school
gaan natuurlijk wel gewoon door.

Oortjes 
Het is een wat oudere afspraak dat leerlingen met kapotte ‘oortjes’ 1 € betalen voor een nieuwe. Dat
vinden we niet zo’n goede regel meer, dus daar stoppen we mee. Heeft uw kind kortgeleden nog een
euro meegenomen naar school, dan krijgt u die via uw kind terug. Als een leerling moedwillig een
oortje stuk maakt, dan nemen we natuurlijk contact op met de ouders. 

Dringend verzoek van de parkeerwachters 
We zijn erop geattendeerd dat ouders bij het brengen en halen hun auto parkeren op de stoep in de
bocht van de Bagijnenstraat/Hagensteeg. Dringend verzoek om dit niet te doen, het is te gevaarlijk.
De parkeerwachters hebben aangekondigd in voorkomende gevallen boetes uit te gaan schrijven. De
afspraak met hen is dat voor en na schooltijd auto’s van ouders kort – dus voor in- en uitstappen -
met 2 wielen op de stoep van deze beide straten mogen staan aan de zijde van het Grote Voorster.
Maar dus niet in de bocht. 
 

Hartelijke groet 
het team van de Hagenpoort
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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.

https://start.parnassys.net/bao/unsubscribe?email=p.vliegen@dehagenpoort.nl&token=%2B2cPhIjYA%2BKwY41OhOrGCg%3D%3D

