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Aan: Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

Beste ouders, verzorgers
Ontwikkelgesprekken juni & rapport
Wij sluiten over een paar weken een bijzonder schooljaar af. Een jaar met een heel eigen
dynamiek. We hebben een flinke periode van schoolsluiting en afstandsonderwijs achter rug,
met verschillen in wat dit betekend heeft voor de ontwikkeling van kinderen en voor de
dynamiek in de groepen. We hebben in de afgelopen maanden met de kinderen hard
gewerkt om de draad op school weer op te pakken, maar zijn ons er ook van bewust dat dit
ook het komende schooljaar nog aandacht zal vragen. We hebben er alle vertrouwen in dat
dit ons samen met de kinderen en met u goed gaat lukken.
Individuele kinderen hebben meer of minder last gehad van deze situatie.
We hebben sinds de herstart een kortere periode van het volgen van de ontwikkeling van de
kinderen achter de rug, met ook minder evaluatiemomenten (toetsen, bijvoorbeeld) Het
beeld dat hieruit naar voren komt is daardoor ook minder uitgebalanceerd.
De observaties van de leerkrachten zijn daarom nog belangrijker dan ze altijd al zijn.
Daarom hebben wij nagedacht over de meest passende vorm van afsluiting, samen met u en
uw kind.
Ontwikkelgesprekken juni & rapport
Wij hebben gekozen voor een ‘warme’ afsluiting, samen met u als ouder en – als u dat wilt –
samen met uw kind.
Vanmiddag (woensdag 16 juni) ontvangt u via Parro een uitnodiging om in te schrijven voor
een ontwikkelgesprek in de week van maandag 28 juni. Wij hopen dat u van deze
uitnodiging gebruik zult maken.
Uw kind is daarbij van harte uitgenodigd.
De gesprekken zijn op school.
Het rapport van uw kind ligt klaar bij het gesprek.
Wij zullen zorgen voor een veilige route.
Aan u het verzoek om in de gangen een mondkapje te dragen, om niet te lang van te
voren aanwezig te zijn en om na afloop niet in het gebouw te blijven.
De leerkrachten zullen extra goed de maximale 15 minuten per gesprek in de gaten
houden.
Het kan zijn dat u van een leerkracht een berichtje krijgt dat inschrijven voor een gesprek
niet nodig is omdat u kortgeleden al een dergelijk gesprek heeft gevoerd. De keuze is dan
aan u om alsnog wel of niet in te tekenen.
Studiedag 24 juni en piekdag 25 juni
Op donderdag 24 en vrijdag 25 juni zijn uw kinderen vrij.
Corona-maatregelen
Gelukkig worden landelijk de maatregelen afgeschaald. Helaas hebben wij in het
basisonderwijs nog steeds te maken met ‘compartimentering’ (het uit elkaar houden van
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kinderen van verschillende groepen). Dat frustreert ons, want het past niet bij onze school en
ons onderwijs. Wij hopen dat van de landelijke overheid binnenkort groen licht komt om
hiermee te stoppen, zodat we het schooljaar samen met alle kinderen kunnen afsluiten zoals
we gewend zijn.
N.a.v. vragen van ouders: Kinderen met meer dan een lichte verkoudheid (af en toe niezen of
een hoestje) moeten helaas nog steeds thuisblijven. Bij veel hoesten/veel niezen/loopneus
(anders dan bij bekende allergie) is het devies nog steeds: testen (als u dat wilt) en niet naar
school zonder een negatieve testuitslag.
Af en toe komt van ouders de vraag of een negatieve uitslag van een zelftest voldoende is
om een kind weer naar school te laten gaan. Dat is niet zo. Die uitslag mogen wij niet
accepteren in een geval dat kinderen klachten hebben waarbij volgens de landelijke
richtlijnen een GGD-test geadviseerd wordt.
Presentatie poëzieproject
Dit project is gestart in april met lessen poëzie in alle klassen door Johanneke ter Stege.
De leerkrachten hebben daarna met de kinderen verder gewerkt aan de gedichten.
Vervolgens zijn we gestart met het samenstellen van de poëziebundel die eind deze maand
zal verschijnen. Per gezin ontvangt u een gratis bundel. Dit is mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de OR.
De leerlingen hebben daarna op basis van de gedichten met meester Frank en de
leerkrachten gewerkt aan beeldend werk. Frank is bezig met de afronding van grote panelen
met een presentatie van het werk van elke groep. Eind juni zullen we dit werk exposeren,
buiten aan het hek langs het schoolplein, aan de zijde van de Bagijnenstraat.
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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