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Nieuwsbrief 11 16 december 2020

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Wo 16-12-2020 10:42
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders/verzorgers

Algemeen 
Het was gisteren snel schakelen. Dat leverde een paar kleine vergissingen op in de berichtgeving. De
einddatum van de vakantie is natuurlijk zondag 3 januari en de start van het onderwijs (op afstand) is
maandag 4 januari.  

Onderwijs op afstand vanaf 4 januari 
Deze week zullen de leerkrachten hun tijd gebruiken om het onderwijs op afstand te realiseren.  Vanaf
maandag 4 januari starten wij met onderwijs op afstand via Google Classroom (verder GC). Toegang
tot GC verkrijgt u via de tegel in MOO. Op dinsdag 15 december hebben de kinderen een enveloppe
meegekregen met informatie hoe in te loggen in MOO. 
Wij verzoeken u om vóór vrijdag a.s. 12:00 in te loggen op GC. In de loop van vandaag (woensdag)
staat een welkomstboodschap klaar van de leerkracht. Loopt u tegen een probleem aan, meld dit dan
s.v.p. bij de leerkracht van uw kind. 

Inhoud lesprogramma en weektaak 
Alle groepen gaan werken met Google Classroom. Hierin zullen de materialen voor de leerlingen
geplaatst worden, zoals de instructiefilmpjes, weektaken, inhoud lesprogramma, e.d. De leerlingen
krijgen een weektaak voor 5 dagen. Wij verzoeken u om er samen met uw kind(eren) aandacht voor te
hebben dat ze zich aan de weektaak houden en de gevraagde opdrachten maken. De kinderen
kunnen flexibel zijn in het indelen van hun werk over de week, rekening houdend met de dagelijkse
instructiefilmpjes van de leerkracht. De leerkracht zal een rooster maken wanneer uw kind wordt
verwacht bij instructiemomenten.

Onderwijs op afstand geven we voor:

Groepen 1/2: werken binnen het thema
Rekenen
Taal
Spelling
Technisch lezen (Lijn 3 en Karakter)
Begrijpend lezen (vanaf groep 4)

Daarnaast: 

hebben leerlingen van groep 1/2 de beschikking over Squla.
hebben leerlingen van de groepen 3 t/m 8 via MOO toegang tot de digitale methodesoftware
van Lijn 3 (technisch lezen), Wereld in Getallen (rekenen) en Staal(spelling en taal).

Instructies en vragen 
Middels filmpjes zullen de leerkrachten de instructies over de lesstof geven. Vier dagen per week zal
de groepsleerkracht een uur per dag in GC beschikbaar zijn voor vragen, gedurende nader te bepalen
tijd. Daarnaast zal er verlengde instructie worden gegeven. Neem  a.u.b. tijdig contact op met de
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leerkracht als er iets spaak dreigt te lopen. Leerkrachten zijn 4 dagen per week beschikbaar omdat ze
de 5e dag worden ingezet voor de opvang van leerlingen op school

Nakijken 
De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het nakijken van het werk. Hiervoor zullen de antwoorden
digitaal beschikbaar worden gesteld. De leerkracht richt zich vooral op het (vorm)geven van
afstandsonderwijs en individuele instructies.

Opvang op school voor ouders met cruciale beroepen 
Komen uw kinderen voor opvang op school, dan verwachten wij hen op de normale tijd op school, dus
voor 8:30. Wij begrijpen dat de ochtenden in gezinnen nu soms iets anders beginnen, maar de
gezamenlijke start is voor de leerkrachten en de kinderen belangrijk. Afmelden wegens ziekte graag
telefonisch of via info@dehagenpoort.nl. Verandert er iets in uw vraag voor opvang, dan graag ook dit
mailadres gebruiken. 

Advies groep 8 
De schooladvies gesprekken staan gepland op maandagavond 4 januari en woensdagmiddag 6
januari. U kunt zich hiervoor inschrijven via de uitnodiging die u ontvangt via de parro-app. De
gesprekken zullen Herma en Marjolein via Teams voeren. 

Graag houden we korte lijnen met u. Mocht er iets niet lukken, trek dan tijdig aan de bel bij de
leerkracht, zodat we met u mee kunnen denken.

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.

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

