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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:                  5 februari 2021  

8 februari          Start fysiek naar school  

12 februari  De studiedag gaat niet door, de kinderen gaan gewoon naar school 

18 februari        Oud papier wordt opgehaald in Krakeel 

22-26 februari   Voorjaarsvakantie 

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

  

Mededelingen:  

  
- We starten maandag 8 februari met fysiek onderwijs. We zien iedereen graag weer op 

school! 

- Wij hebben deze week de nodige voorbereidingen getroffen om zo veilig mogelijk naar 

school te gaan. Verderop vindt u meer informatie. 

- Wij besteden de komende weken veel tijd aan het welzijn van uw kind. We gaan 

bijvoorbeeld in gesprek over hoe zij zich voelen en werken ook opnieuw aan de 

groepsvorming. 

 

- In groep 1/2A komt juf Ianthe Bussink op maandag en dinsdag voor de groep staan, juf 

Eline is zwanger en werkt meer op de achtergrond.  

- In groep 8 staat juf Suzanne op maandag en dinsdag voor de groep, juf Denice is al met 

zwangerschapsverlof. 

 

Belangrijke informatie over de herstart 

Wij gaan starten met fysiek onderwijs en het is de bedoeling dat alle kinderen op school 

komen. De kinderen zijn leerplichtig.  

Veiligheid staat voorop en we vragen u als ouder om goed samen te werken met ons zodat de 

kinderen weer naar school kunnen gaan. Het is best spannend, maar we gaan er samen voor 

zorgen dat dit lukt.  

Wanneer kinderen verkoudheidsklachten hebben, mogen ze naar school ( volgens protocol). 

Dat vinden wij heel spannend! U kent uw kind het beste, wanneer u echt wel zorg heeft, 

willen we u vragen om uw kind thuis te houden. Wanneer wij vinden dat een kind wel heel 

ziek is, nemen wij contact met u op. 

Leerkrachten kunnen niet fysiek onderwijs geven èn online kinderen lesgeven. Wanneer het 

nodig is, geven we per groep een ‘noodpakket’ mee voor thuis. 
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Schooltijden 

We gaan de schooltijden spreiden om te voorkomen dat het enorm druk wordt in de patio: 

 

8.20 uur – 8.30 uur   Inloop bij de groepen 1-2-3  8.30 uur start van de les 

8.30 uur – 8.45 uur  Inloop bij de groepen 4-8  8.45 uur start van de les 

 

13.50 uur   Groep 1-2-3 is vrij 

14.00 uur   Groep 4-8 is vrij 

 

Brengen en halen van de kinderen 

- Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Indien nodig wordt een kind 

door 1 ouder gebracht/gehaald. 

- Na schooltijd gaat u zo snel mogelijk naar huis met uw kind(eren). 

 

Gedrag op het schoolplein 

- Ouders komen niet in de patio, zij blijven achter de palen. 

- Ouders gebruiken een mondkapje op het plein. 

- Wij houden afstand van elkaar, minimaal 1,5 meter. 

- Wij werken met dezelfde looproutes en ingangen als voorheen. 

 

Groepen / cohorten 

Wij werken met vaste groepen/cohorten. In de bovenbouw werken we ook met sub groepjes 

in de groep. Buitenspelen gebeurt volgens een rooster, met eigen groep op een bepaalde 

plek. 

De leerkrachten werken alleen in hun eigen groep, ook zij mixen niet met andere 

teamleden. De onderwijsassistenten werken met groepjes leerlingen uit maximaal 2 

groepen, op 1,5 meter afstand. 

 

Vaccinatie / testen 

Dit gebeurt niet op school. Wij hebben verstand van onderwijs 😊. 

 



Gym 

De gymzalen zijn nog niet open in de gemeente Hoogeveen. Er wordt daarom geen gymles in 

de gymzaal gegeven. 

 

Externen op school 

Wij ontvangen zo min mogelijk mensen op school. Wanneer er mensen op school komen, 

stemmen zij af met juf Rika en/of juf Nicolet. 

 

Oudergesprekken 

Er vinden in principe geen oudergesprekken plaats op school. Wanneer we hier wel voor 

kiezen, is dit echt een uitzondering.  

 

Trakteren 

Trakteren is mogelijk, net als voorheen. De traktatie moet wel voorverpakt zijn. 

 

Chromebooks uitleen 

Alle kinderen die een Chromebook hebben geleend van school, nemen deze maandag mee 

naar school. Zo kunnen we er weer mee werken op school. 

 

Komende maandag stuur ik u nog een nieuwsbrief met onder andere informatie over onze 

aanpak wanneer er een Corona uitbraak is. 

 

Wanneer u vragen heeft, dan kunt u een mail sturen naar juf Nicolet via obsapollo@bijeen-

hoogeveen.nl.  

 

Blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, namens het team,  

Nicolet ten Kate  

Directeur obs Apollo  
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