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Nieuwsbrief 23 23 juni 2021

Paschal Vliegen <mailservice@email.parnassys.net>
Wo 23-6-2021 13:41
Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

2 bijlagen (387 kB)
Brief aan ouders zomerdiner 2021.pdf; Vakanties en vrije dagen 21-22 versie 23 juni 2021.pdf;

Beste ouders, verzorgers 
 
Groepsbezetting 2021-2022 
Gisteravond heeft de MR instemming gegeven op de formatie voor het komende schooljaar.  
De bezetting van de groepen wordt als volgt: 
 
-Groep 1/2A:  
maandag & dinsdag Ilse Boxman (begin schooljaar vervangster Luke van Saane) 
woensdag t/m vrijdag Gita van der Zouwen
-Groep 1/2B:  
maandag t/m vrijdag Christa van der Kroft
-Groep 3: 
maandag t/m woensdag Marloes Valk 
donderdag & vrijdag Tina Blacquiere
-Groep 4: 
maandag t/m woensdag Ellen Heitling 
donderdag & vrijdag Ria Lankhorst
-Groep 5: 
maandag t/m donderdag Tea van der Have 
vrijdag Sandra Tempelman
-Groep 6: 
dinsdag t/m donderdag & maandag om de week  Miep Tjooitink 
maandag om de week Sandra Tempelman
-Groep 7: 
maandag t/m woensdag Herma Lodeweges 
donderdag & vrijdag Hanneke Bolscher
-Groep 8:  
maandag Hanneke Bolscher 
dinsdag t/m vrijdag Simone Klöpping
 
Extra formatie uit NPO-gelden 
Wij ontvangen voor komend schooljaar extra budget in het kader van het Nationaal Onderwijsplan.
Dat betekent ook extra formatie. Met deze inzet zijn we nu nog bezig. We informeren u daar later
over.
 
Medewerkers 
               Collega’s die ons gaan verlaten:

Wim Fleerkate heeft de afgelopen 3 jaar veel extra ondersteuning gegeven; Wim gaat met
pensioen.
René Stoeten valt sinds de herfst in bij groep 8; hij krijgt een aanstelling bij een ander
bestuur.
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Judith Muil is nog herstellende.
Els Admiraal heeft dit jaar vanaf februari de instroomgroep (1C); omdat we komende
maanden geen instroomgroep hebben, gaat Els elders werken.
Wynne Minkes heeft ingevallen in groep 6.
Gymleerkracht Eray Canlioz werkt vanuit  het Deventer Sportbedrijf. Door herschikking van
de medewerkers binnen het Sportbedrijf kan Eray niet bij ons blijven. Binnenkort wordt
bekend wie onze nieuwe gymleerkracht wordt.  

Nieuwe collega’s:
Hanneke Bolscher (groep 7 en 8) werkt nu nog op een basisschool in Utrecht; ze heeft veel
bovenbouwervaring.
Sandra Tempelman (groep 5 en 6) werkt nu nog op een andere school binnen ons bestuur;
ze heeft veel ervaring in de middenbouw.
Nieuwe directeur komt kennismaking met de leerlingen 
San Bronk komt op donderdagochtend 30 juni op school in alle klassen om kennis te
maken.  

Overzicht vakanties en vrije dagen 2021-2022– zie bijlage / zie website  
We hebben nog twee kleine aanpassingen moeten doen ten opzichte van het rooster dat u
in april ontving, vanwege twee studiemomenten voor alle medewerkers van ons bestuur
OPOD. 
Wijzigingen:
Er is een vrije (studie)middag bijgekomen op woensdag 22 september 2022.
De studiedag van dinsdag 19 april 2022 is vervangen voor is een studiedag op woensdag 16
maart.

Wisselochtend woensdag 30 juni 
Van 9:00 tot 10:00 uur maken de kinderen kennis met de leerkracht(en) van volgend schooljaar, in
hun nieuwe lokaal. Ook een aantal nieuwe leerlingen komt dan kennismaken. 
 
Zomerdiner woensdag 30 juni – bericht van de Ouderraad –zie bijlage  
Hoera! Tóch nog een klein zomerfeestje op school. Een zomerdiner in de klas op woensdag 30 juni
van 18:00 tot 19:00 uur. Lees verder in de bijlage………….. 
 
Versoepeling Corona-regels 
Vanaf maandag 28 juni mogen we de Corona-regels op school versoepelen. 
Het belangrijkste is dat we kinderen van de verschillende groepen niet meer van elkaar hoeven te
scheiden, het zgn. compartimenteren. Dit betekent vanaf maandag a.s.: 

De kinderen kunnen ochtends vanaf 8:20 uur weer meteen naar binnen lopen; we
verzamelen dus niet meer op het schoolplein. 
- de kleuters komen ’s middags rond 14:10 uur naar buiten; de kinderen uit de andere
groepen om 14:15 uur.
U als ouders kunt helaas de school nog niet binnenkomen, tenzij op afspraak. We maken een
uitzondering voor de komende ontwikkelgesprekken.
In het belang van ons aller gezondheid vragen wij u om bij het brengen en halen van uw
kinderen de 1,5 m. afstand te bewaken.  

Poëzieproject: Poëziebundel en expositie  
Dinsdagmiddag 29 juni krijgt het oudste kind uit het gezin de poëziebundel mee naar huis.
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Die middag openen we ook de expositie van het beeldende werk, buiten langs het hek van
het plein.

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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