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Beste ouders, verzorgers
Corona-maatregelen
Van het Burgerweeshuis kregen we het bericht dat we vanaf maandag 7 juni niet meer in hun
tuin terecht kunnen voor het buitenspelen van kinderen in de lunchpauze. Zij starten hun
activiteiten en de voorbereidingen van de buitenconcerten weer op. Wij zijn erg blij dat we
vorig schooljaar en dit schooljaar van hun gastvrijheid hebben kunnen profiteren, maar nu
stopt het dus.
Helaas zijn er nog geen versoepelingen voor het Basisonderwijs. Wij moeten dus leerlingen
van de verschillende groepen blijven scheiden, het zgn. ‘compartimenteren’.
Dit betekent dat de komende weken in de lunchpauze van 12:00-13:00 weer twee groepen
tegelijkertijd 20 minuten op het schoolplein zullen zijn (3-4, 5-6, 7-8). We scheiden de
groepen van elkaar door ze elk op de helft van het plein te laten spelen. Per dag wisselen ze
dan tussen het ‘veld-deel’ en het ‘toestellen-deel’.
We hopen van harte dat het compartimenteren snel mag stoppen.
Aanpassingen website
Alle schooldocumenten vindt u nu gemakkelijker, meteen onder de tab ‘schoolinfo’
Onder de tab ‘Ouders’ vindt u informatie van de MR en de OR.
Bij de OR is nu ook een knop ‘OR-documenten’ toegevoegd.
Bericht van de MR
Vacature Voorzitter MR
Naar aanleiding van de oproep aan de ouders om zich kandidaat te stellen voor de vacature van
voorzitter van de MR van de Hagenpoort hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. De oude
voorzitter, Robin Verhoek, heeft zich voor een nieuwe termijn beschikbaar gesteld. Dit betekent dat
er geen verkiezingen zullen worden uitgeschreven. We zijn blij dat Robin Verhoek bereid is te
starten aan een nieuwe termijn als voorzitter MR. Samen met de MR personeelsgeleding (Ellen
Heitling, Ria Lankhorst en Miep Tjooitink) kunnen we daarmee de medezeggenschap voor de
Hagenpoort weer volwaardig vorm en inhoud geven.
Namens de MR Oudergeleding:
Sander van Essen
Petra Lenting
Bericht van de Ouderraad
De ouderraad rapporteert jaarlijks over haar activiteiten in een jaarverslag. Het gecombineerde
verslag van de schooljaren 2018-2019 en 2019 -2020 is vanaf nu gepubliceerd op de website. Het
is te vinden op het tabblad ‘Ouders’ onder ‘OR documenten’ Heeft u bezwaren op het jaarverslag?
Stuur dan binnen twee weken een bericht met uw opmerking naar ouderraad@dehagenpoort.nl
-----------------------------------------------------Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort
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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://outlook.office.com/mail/junkemail/id/AAMkADQxMjQxMTlhLTk4NTMtNDQ5Zi04YzA3LTAzMGRmOGRhNmFhNQBGAAAAAADJjqxot4TU…

2/2

