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De Hagenpoort Nieuwsbrief 13 21 januari 2021

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 21-1-2021 15:56
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers
 
Organisatie schooljaar

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat maandag 1 februari een gewone lesdag wordt
en dus geen vrije dag is. We hebben dit aangepast op onze website in het overzicht ‘vakanties
en vrije dagen 2020-2021’ en in de kalender.
Door de overheid is aangegeven dat de basisscholen gesloten zijn ‘tot en met tenminste 7
februari’. Dit heeft consequenties voor ons jaarrooster (studiedagen, ontwikkelgesprekken,
projecten en activiteiten). Momenteel werken we een scenario voor een aangepast jaarrooster
uit dat rekening houdt met opening van de scholen vanaf 8 februari. We informeren u verder als
we meer weten over de periode vanaf 8 februari.

 
Aangepast rapport in februari 
De leerlingen krijgen op woensdag 17 februari een aangepast rapport. Het rapport bestaat uit een
aantal delen:

De resultaten (vanaf gr.3) over de periode van augustus t/m december jl.
Een ‘Corona/Dalton reflectieblad dat is ingevuld door de leerkracht
Een ‘Corona/Dalton’ reflectie-blad dat is ingevuld door het kind samen met de ouders (zie
volgend bericht)

 
Verzoek: invullen Corona-reflectieblad met uw kind 
Dit document vindt u als document op Google Classroom. We realiseren ons dat u druk bent maar
vragen u toch om dit samen met uw kind digitaal invullen tussen maandag 25 en uiterlijk vrijdag 29
januari. Voor uw kind(eren) staat dit op de weektaak.

Uw kind krijgt hierbij de volgende toelichting:  
“Deze opdracht maak je samen met je ouder(s).   
In deze opdracht reflecteer je op de periode van het onderwijs op afstand van december en januari.  In
het document kun je werken, achter open vragen kan getikt worden en waar een antwoord
ja/nee/soms moet worden gekozen maak je van het juiste antwoord van het rondje een kruisje.” 
Extra opdracht:  
Mocht je het leuk vinden, dan mag je een extra bladzijde toevoegen en naar eigen invulling bewerken,
denk aan foto’s of een verhaaltje.   
Inleveren op 29 januari ’21 in Google Classroom. De leerkracht print de bladzijde uit op dik papier en
doet het in het rapport.”
Tijdelijk gratis internet voor leerlingen zonder internetverbinding 
Dit is een initiatief van De PO-raad en het ministerie van onderwijs. Zou u daar als ouder mee
geholpen zijn, stuur dan vóór maandag 25 januari een mailtje naar Karin, onze coördinator ICT via
info@dehagenpoort.nl
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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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