
 

 

 

Belangrijke data:         4 januari 2021 

4 januari 2021  Start online lesgeven aan alle leerlingen 

12 januari  Persconferentie over vervolg Lockdown 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mededelingen: 

 
 

• Allereerst willen wij u een positief, gezellig, fijn, maar bovenal 
gezond 2021 wensen! 

 
• Wij zijn vanmorgen weer begonnen. Alle thuiswerkpakketten zijn uitgedeeld en er is 

flink bijgekletst met kinderen en ouders. Goed om elkaar weer te zien! 
• Ook zijn de chromebooks uitgegeven. Veel succes met het thuiswerken. 
• Onze noodopvang is vandaag van start gegaan. Dagelijks zijn er kinderen en 

leerkrachten aanwezig op school. Verderop nog wat belangrijke informatie. 
• Wanneer u vragen hebt, kunt u die het beste stellen per mail; obsapollo@bijeen-

hoogeveen.nl . Ook wanneer u ons op de hoogte wilt houden over de thuissituatie of 
wanneer er een Corona besmetting in het gezin is, graag even een mailtje.  

• Wij wensen iedereen heel veel succes de komende 2 weken! 
• Na de persconferentie van volgende week zal ik weer een nieuwsbrief sturen.  

 
 

Belangrijke informatie over de noodopvang 

 

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

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, het is niet altijd mogelijk om alle taken van die dag te maken op school. 
Waarschijnlijk is er thuis ook nog iets te doen. 
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Inloggen  

 

U heeft allemaal de inlog gegevens gekregen voor uw kind om online te kunnen werken. U 
kunt zich voorstellen dat er gigantisch veel kinderen vanaf nu online werken. Soms geeft dat 
daarom problemen met bepaalde programma’s. Op dat moment kunt u kiezen om uw kind 
even iets anders te laten doen en het later weer te proberen. 

  

 

Wij wensen jullie heel veel succes met het thuisonderwijs! 

 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

Nicolet ten Kate 

Directeur obs Apollo 


