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De Hagenpoort Nieuwsbrief 16 25 maart 2021

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 25-3-2021 14:55
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers 
 
Paasontbijt donderdag 1 april- juf Ilse deelt via Parro een filmpje  
Ook dit jaar vieren wij op de Hagenpoort het Paasfeest. Op donderdagochtend 1 april (geen
grapje), van 8.30 tot 9.30 uur. We doen dit in de vorm van een Paasontbijt. En niet zomaar een
Paasontbijt maar een Corona veilig ontbijt. Iedere leerling maakt zijn/haar eigen ontbijt. 

Wat is de bedoeling?  
Het ontbijt wordt meegebracht in een postorder pakketje. De buitenkant kan en mag
versierd worden. Hierin zit een bord, bestek, boterham met natuurlijk gezond beleg en een
ei. Drinken wordt verzorgd door de OR.
We vragen jullie geen snoep of chocolade eitjes erbij te doen. De OR komt met een
verrassing en verzorgt de chocolade eitjes.
Willen jullie eraan denken om alles te voorzien van een naam.
Op deze dag graag ook drinken en fruit meegeven voor de 10 uur pauze, veel kinderen
hebben hier, ook na het paasontbijt, behoefte aan.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht
van uw kind.
Met hartelijke groet,
De paascommissie.

Studiedag dinsdag 6 april 
De dinsdag na Pasen zijn uw kinderen vrij. Zie ook het overzicht Vakanties & Vrije dagen op onze
website (tab Ouders).
 
Medewerkers 
Onze conciërge Paula is voorlopig helaas afwezig vanwege gezondheidsredenen. Het is haar in de
afgelopen maanden allemaal een beetje teveel geworden. Een aantal van haar taken vangen we
intern op. We zoeken een vervanger voor haar huishoudelijke en technische conciërge-taken.
 
Corona: veiligheid rondom school  
Gelukkig zien we dat veel ouders het advies voor ‘Corona-veilig’ gedrag rondom de school goed in
acht nemen. Toch constateren we ook wat slijtage. Daarom hierbij een herinnering. Denkt u s.v.p.
aan het volgende, in het belang van de veiligheid van de kinderen, medewerkers en uzelf: 

Houd bij het brengen en halen van uw kind(eren) de minimale afstand van 1,5 meter aan.
Draag een mond/neuskapje.
Voorkom groepsvorming met andere ouders.
Blijf niet langer rondom de school aanwezig dan strikt noodzakelijk.

Bedankt voor uw medewerking.

Hartelijke groet, 
het team van de Hagenpoort



25-3-2021 E-mail - Paschal Vliegen - Outlook

https://outlook.office.com/mail/junkemail/id/AAMkADQxMjQxMTlhLTk4NTMtNDQ5Zi04YzA3LTAzMGRmOGRhNmFhNQBGAAAAAADJjqxot4TU… 2/2

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

