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obs Apollo   ---     Orion 16A    ---      7904 LG Hoogeveen  ---     tel. 0528-262616 
 

website: 
 
www.obs-apollo.nl    ---   email: obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl  

  

Belangrijke data:                  14 januari 2021  

18 januari  Uitgifte thuiswerkpakketten 

25 januari                             Start fysiek naar school?? 

18 februari                           Oud papier wordt opgehaald in Krakeel 

22 februari – 26 februari        Voorjaarsvakantie 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Mededelingen:  

  
- Wij willen u eerst laten weten dat wij ongelooflijk trots zijn op alle kinderen van onze 

school! Wat wordt er hard gewerkt! Ook een groot compliment vo or ouders. Het is niet 

niks om over te schakelen op thuisonderwijs.  

- Daarnaast ben ik ontzettend trots op het team. De leerkrachten en onderwijsassistenten 

zorgen dat er contact is met iedereen en dat alle kinderen ondersteund worden.  

- De leerkrachten geven thuiswerkpakketten mee met de kinderen waarbij een planning 

per dag wordt gevolgd. Of er is een weektaak, bijvoorbeeld bij de kleuters. 

Wij realiseren ons dat dit soms best veel werk is.  

Wanneer het een keer niet lukt om alles af te krijgen, maakt u zich geen zorgen! Het is 

niet de bedoeling dat het maken van thuiswerk veel stress en strijd oplevert.  

Het is ook goed om een spelletje met elkaar te doen of om iets voor te lezen aan uw 

kind. Wij hopen dat u dit een beetje kunt afwisselen, zodat jullie thuis ook een fijne tijd 

hebben met elkaar.  

- Er is vanmiddag al een bericht met informatie gestuurd over de uitgifte van 

thuispakketten komende maandag. 

 

Belangrijke informatie over de noodopvang  

De noodopvang op school is bedoeld voor ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare 

gezinnen. Via onze website, onder het kopje OUDERS, kunt u dit ook voor de komende tijd 

aanvragen. Dit kunt u vanaf nu doen, graag zo spoedig mogelijk. 

Wanneer u vragen heeft over mogelijkheden voor u qua opvang, dan kunt u een mail sturen 

naar juf Nicolet via obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl. We hebben dan vaak even contact.  

Sommige kinderen komen gedurende de week op school van 8.30 - 14.00 uur.  Vaak op de 

werkdagen van ouders. Het is goed om te zien dat ouders ook zoeken naar creatieve 

oplossingen qua opvang voor eigen kind. 
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Nog even voor de duidelijkheid: 

-De kinderen gaan via onze hoofdingang naar binnen, daar wacht een leerkracht en vertelt in 

welke klas ze die dag zullen zijn.   

-Om 14 uur zijn de kinderen vrij en kunnen zij opgehaald worden in de patio.   

-De kinderen nemen zelf eten en drinken mee voor die dag.   

 -We houden zoveel mogelijk het ritme aan van een schooldag.  

-Wij vangen leerlingen uit groep 1 t/m 8 op, elke dag zijn er minimaal 3 leerkrachten 

aanwezig. Wij verdelen vaak de kinderen om zo te kunnen helpen met het thuiswerk.  

-Het is niet altijd mogelijk om alle taken van die dag te maken op school. Waarschijnlijk is 

er thuis ook nog iets te doen. Wanneer dit lastig is, kunt u altijd even contact zoeken met de 

leerkracht van uw kind. 

  

Chromebook uitleen 

Op 4 januari zijn er 45 chromebooks uitgeleend. Fijn dat iedereen aan de s lag kan met het 

te maken werk.  

Wanneer u nog vragen heeft over de mogelijke uitleen van chromebooks, stuur dan even een 

mail! 

 

Wij wensen jullie heel veel succes met het thuisonderwijs!  

Blijf gezond. 

  

Wanneer er meer bekend is over de start van fysiek onderwijs, kom ik bij u terug! 

  

 

Met vriendelijke groet, namens het team,  

 

Nicolet ten Kate  

Directeur obs Apollo  


