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De Hagenpoort Nieuwsbrief 12 14 januari

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 14-1-2021 16:19
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

1 bijlagen (404 kB)
Bericht Paschal, bestuur, MR.pdf;

Beste ouders, verzorgers 
 
Verlenging schoolsluiting 
In het belang van de kinderen hopen wij dat we op korte termijn weer op school les kunnen geven.
U zou daar vast ook heel blij mee zijn. Als team bereiden we echter ook het scenario voor waarin
we (in ieder geval) nog t/m 3 februari op afstand les blijven houden. Hieronder leest u een aantal
berichten hierover. 
 
Maandag 1 februari wordt lesdag 
In het rooster ‘vakanties en vrije dagen’ staat deze dag als piekdag voor het team, dus als vrije dag
voor de leerlingen. Dit wordt echter een lesdag, hopelijk op school, maar in geval van langere
sluiting les op afstand. 
 
Onderwijs op afstand 
We bereiden het lesaanbod uit met minstens 1x per week een opdracht 4xwijzer (thema) of een
creatieve opdracht, en met keuzewerk dat passend is voor de betreffende groep. 
 
Leermiddelen ophalen 
Er zijn groepen waar de leerlingen nieuwe leermiddelen nodig hebben die op school opgehaald
moeten worden. Dit kunt u doen op de dag(en) en de wijze die de betreffende leerkracht bij u
heeft aangegeven. 
 
Opvang cruciale beroepen 
Dringend verzoek aan de ouders die de afgelopen weken gebruik hebben gemaakt van de opvang
om te laten weten welke behoefte er is voor de komende 3 weken (t/m 5 februari). S.v.p. mailen
naar info@dehagenpoort.nl Een bericht als ‘s.v.p. houden zoals de afgelopen weken’ voldoet ook.
Een bevestiging ontvangt u later in de week. Heeft u dit bericht eerder deze week al gestuurd, dan
is het helder. 
 
Persoonlijk bericht van Paschal – zie bijlage 
In de bijlage leest u dit bericht, aangevuld met een bericht van de bestuurder van OPOD en een
bericht van de voorzitter van de MR van de Hagenpoort.
Wij zijn onder de indruk van wat thuis van u gevraagd wordt en wat u weet te organiseren. We
hopen heel erg dat de kinderen snel weer naar school kunnen. 
 
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 . 
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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

