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Beste ouders, verzorgers
Studiedag dinsdag 25 mei
Vanwege Pinkstermaandag en de studiedag van
dinsdag a.s. zijn uw kinderen vrij op maandag 24
en dinsdag 25 mei.
Schoolkamp en schoolmusical groep 8







De leerlingen van groep 8 gaan op
schoolkamp in Markelo van 30 mei t/m 2
juni. Door ruimte van het bestuur,
enthousiasme van de beide
leerkrachten (Herma en René),
meedenken in de vakantie van de
oudergeleding van de MR en snel
toestemming van enthousiaste ouders is
het gelukt om een kamp op korte termijn
voor elkaar te krijgen. De leerlingen en
begeleiders zitten daar in hun eigen
bubble: geen andere gasten aanwezig
en alle activiteiten op het eigen terrein.
Ook de musical in de laatste schoolweek
gaat door. Zoals andere jaren in het
Burgerweeshuis, maar wel met
beperking in het aantal toeschouwers in
het kader van ‘Corona-veiligheid.’
Nu is het alleen maar hopen dat Corona
ons verder niet in de weg zit.

Bericht van de OR
Gezocht: enthousiaste penningmeester voor
de ouderraad
Ben jij geïnteresseerd in het reilen en zeilen van
de school, lever je graag een bijdrage en houd je
ervan om je administratie op orde te hebben? Dan
zoeken we jou!
Per aankomend schooljaar is er in de ouderraad
plaats voor een nieuwe penningmeester. De
penningmeester verzorgt de financiële
administratie van de ouderraad en ziet toe op de
begroting en budgettering van activiteiten.
Hieronder valt ook het innen en beheren van de
ouderbijdrage. De ouderraad komt vijf keer per
jaar bijeen, daarnaast ben je als penningmeester
ongeveer een avond per maand kwijt aan
administratie en afstemming.
Heb je interesse, of wil je meer weten? Neem dan
contact op met de ouderraad
via ouderraad@dehagenpoort.nl of spreek één
van de leden aan.
De ouderraad is een enthousiaste groep ouders
die samen met het docententeam festiviteiten op
school organiseert voor leerlingen, docenten en
ouders. Meer informatie over de activiteiten en de
leden van de ouderraad is te vinden op de website
onder het tabblad ‘Ouders’. Daar kunt u ook lezen
wie de leden zijn.

