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Aan de ouders / verzorgers van de kinderen op obs Apollo,
Wat is het een bijzondere situatie he? De kinderen zijn nu een week thuis en de tweede week
is begonnen. Jullie hebben vast een soort van ritme gekregen. Vandaag worden vanaf 14 uur
thuiswerkpakketten uitgedeeld. Wij vinden het zelf best even spannend hoe dat allemaal zal
gaan, want we moeten die 1,5 meter afstand wel waarborgen! (inmiddels is het afhaalmoment
geweest, zie verderop in de nieuwsbrief)

Er zijn vanmorgen al meerdere leerkrachten op school aan het werk geweest. Iedereen is
vooral druk om voor uw kind een geschikt pakketje te maken. Wij denken dat jullie hier thuis
prima mee aan het werk kunnen. Wij realiseren ons ook dat het ook thuis heel wat vraagt,
zeker als er door ouders ook thuis gewerkt wordt.
We willen u dan ook even zeggen dat we blij zijn met wat u
thuis met de kinderen doet; complimenten!!
En kinderen: Wij zijn ook zeker trots op jullie!! Wij missen
jullie wel hoor!
U begrijpt dat alle leerkrachten dus op de achtergrond flink
aan het werk zijn voor uw kind. In deze tijd is het bijzonder
om te zien wat voor fijn team wij hebben; iedereen draagt
zijn steentje bij, daar ben ik als directeur ontzettend trots
op!
In deze extra nieuwsbrief staan ook wat praktische zaken om aan u als ouder te melden.
Vooral via klasbord informeert de leerkracht van uw kind over specifieke zaken.
Met vriendelijke groet,
Nicolet ten Kate,
Directeur obs Apollo

Thuiswerk
De thuiswerkpakketten zijn door bijna alle ouders opgehaald, heel erg fijn! Ook fijn om
ouders te spreken. Met het thuiswerk kunnen jullie thuis de komende 2 weken aan de slag!
SUCCES!

Nog even ter info:

Hoe wordt u deze weken op de hoogte gehouden?

-

Op maandag en donderdag wordt er een mail via Parnassys naar u toe gestuurd met het
laatste nieuws.

-

Via Klasbord krijgt u minimaal 2x per week een bericht van de leerkracht van uw kind.

-

Er is contact via Google Hangouts mogelijk. In verschillende groepen werken kinderen
met Zulu connect. Kinderen hebben een inlogcode van de leerkracht gekregen( niet
gekregen? Dan werkt die groep er niet mee). In dit platform staat een icoontje met
Google Hangout. Wanneer de kinderen daar op drukken, volgt er een omgeving waarop
ze kunnen chatten met de leerkracht. Dit is bedoeld om eventuele vragen te stellen.
De leerkrachten zijn dagelijks tussen 10 en 12 uur beschikbaar om die vragen te
beantwoorden. Wanneer vragen bijvoorbeeld ’s middags worden gesteld, komt de
leerkracht er op terug wanneer hij/zij weer online is.
U kunt leerkrachten het beste vragen over ‘hoe en wat’, wanneer u er niet uit komt.

Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd mailen naar obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl.
Juf Nicolet checkt de mail dagelijks en zal zo snel mogelijk antwoorden.

Kaarten / tekeningen actie
Wauw, wat heeft iedereen zijn/haar best gedaan! We hadden een doos vol met post. Het
Jannes v/d Sleedenhuis naast het MFC was hier heel erg blij mee!!

Oud papier
Een bericht namens de oud papier werkgroep: Het oud papier wordt niet opgehaald!

