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Nieuwsbrief 18 8 april 2021

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Do 8-4-2021 17:00
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

 
Beste ouders, verzorgers
 
Start poëzieproject: gastlessen Johanneke ter Stege

Van maandag 12 t/m woensdag 14 april geeft Johanneke ter Stege gastlessen poëzie in alle
groepen. Samen met de leerlingen gaat ze aan de slag met het maken van gedichten. In de
groepen 1 en 2 groepsgedichten, in de groepen 3 t/m 8 individuele gedichten. Johanneke is
oud-stadsdichter van Deventer.
Meer over Johanneke kunt u lezen en zien via http://www.johanneketerstege.com/
Via onderstaande link kun u een mini-documentaire bekijken waarin ze ook haar gedicht
over de IJssel voordraagt.   
https://www.youtube.com/watch?v=L1Je5R6ANCY

In de twee weken hierna werken de leerlingen onder begeleiding van de leerkrachten verder aan
de gedichten. Daarna gaan we aan de slag met het voorbereiden van de dichtbundel die half juni
uit zal komen.
Intussen zijn de groepsleerkrachten en meester Frank samen met de kinderen gestart met
voorbereidend beeldend werk voor de afbeeldingen in de dichtbundel.
 
Continuïteit van lessen

Voor het eerst na de herstart van het onderwijs op school heeft een groep deze week een
dag geen les gehad. Een collega was ziek en er was  geen invalleerkracht beschikbaar was.
Dat was een vervelende boodschap om leerlingen en ouders te geven. Er is momenteel een
vele malen grotere vraag naar invallers dan dat ze beschikbaar zijn.
Wij hopen van harte dat deze situatie zich niet te vaak zal voordoen, maar voorkomen
kunnen we het ook niet altijd. In gevallen waar dit voor dezelfde groep voor meerdere dagen
achter elkaar zou gelden, zullen we proberen de pijn te verdelen. We zullen in voorkomende
gevallen groep 8 in april nog ontzien vanwege de eindtoets later deze maand. Groep 3
ontzien we tot het einde van het schooljaar, in het belang van het leesonderwijs in dit
cruciale leerjaar.

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort
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