
 

 

 

Belangrijke data:         29 maart 2021 

1 april    Studiedag team, kinderen vrij ( geen grap      ) 

2 april – 5 april   Het is Pasen. De kinderen zijn op vrijdag en maandag vrij 

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

 
- Op dit moment zijn we tevreden met de stand van zaken op school. Er is nog geen Corona 

uitbraak geweest, gelukkig. Er is veel afstemming met ouders van kinderen die verkouden of ziek 
zijn. Fijn dat iedereen goed met deze verantwoordelijkheid omgaat! 

- Wilt u ook op het plein de richtlijnen van het RIVM zo goed mogelijk volgen?! We moeten nog 
even volhouden met elkaar.  

- We wensen u alvast een heel fijn paasweekend! 
 

 
Nieuwe kinderen op school 

Wanneer u ouders kent in de buurt, die op zoek zijn naar 
een school voor hun kind, wilt u deze mensen dan vragen 
contact op te nemen via ons emailadres 
obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl. Juf Nicolet gaat graag 
met ze in gesprek! 

 

Waarom wij een studiedag door laten gaan 

Graag leg ik u uit waarom wij een studiedag door laten gaan in deze tijd. Ook wij zien het 
liefst dat alle kinderen zoveel mogelijk naar school gaan. Door overmacht kan het voorkomen 
dat er een keer een groep vrij heeft, dit proberen wij altijd te voorkomen. Zoals u begrijpt 
blijft dat spannend in deze tijd.  

De studiedag van komende donderdag is gevuld met allerlei inhoudelijke zaken, waaronder de 
toets resultaten van de Cito toetsen die af zijn genomen. Wij bespreken dit als team zijnde 
en dat zorgt ervoor dat wij bijvoorbeeld afstemmen over het vervolg qua lesgeven, plannen 
maken en uitvoeren, inzetten van onderwijsassistenten en begeleiden van uw kind. Dit vraagt 
veel tijd en aandacht van het hele team. Het is nodig om dat samen te doen, zodat er een 
doorgaande lijn is.  

Dus… Ook al is uw kind nu vrij, uiteindelijk komt een studiedag ten goede van uw kind.  

Komende maanden staan er nog een aantal studiedagen gepland, we bekijken nauwkeurig of 
we deze wel of niet door laten gaan. 
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Schoolfruit 
 
Deze week is dat sinaasappel, banaan en appel. 
 

Oud papier 

Er wordt altijd oud papier opgehaald in de wijk Krakeel. Dit wordt geregeld door vrijwilligers 
van beide scholen. Wij zijn nog op zoek naar sterke vaders en moeders die hierbij willen 
helpen!! 

Het levert flink wat geld op voor de scholen en dit komt altijd ten goede aan alle kinderen!! 

Dus geef uzelf snel op!!! Stuur een mail nar obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl 

Opgeven graag voor 12 april 2021. 

 

Vele handen maken licht werk! 

 

Ingekomen stukken 

-De dagbesteding van Philadelphia verzorgt ook maaltijden, waaronder heerlijke soep. Naast 
de ingang van school hangt meer informatie!  

- Unicef -> ook dit jaar is een gezamenlijke Unicefloop niet mogelijk, helaas. Maar er is wel 
iets anders bedacht: 

Wil jij blijven bewegen en een doel hebben? Doe dan mee aan de UNICEF 
Virtual Sport Challenge.  

Kijk snel op de website www.cascaderun.nl 

-Vanuit de gemeente Hoogeveen zijn verschillende flyers gemaakt, gezonde weetjes een 
oproep voor buurtgezinnen en informatie over het jeugdfonds. Zie bijlage. 

 

Blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

Nicolet ten Kate 

Directeur obs Apollo 
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