
 

 

 

Belangrijke data: 

Komende 3 weken Cito toetsen worden afgenomen. 

23 september  Leerlingen om 12 uur vrij. Studiemiddag van alle scholen van Bijeen. 

28 september  Studiedag team obs Apollo, alle leerlingen vrij. 

1 en 2 oktober  Schoolfotograaf 

3 en 4 oktober  Kinderkledingbeurs Krakeel 

12 – 16 oktober  Herfstvakantie 

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

- Afgelopen week heeft u een vlog ontvangen van de leerkracht van uw kind. Zo heeft u 
een beeld gekregen van de werkwijze in de groep. Daarnaast heeft u concrete info 
ontvangen passend bij die groep. 

- Zoals u weet werken wij met Parro. Er worden belangrijke berichten gedeeld met u via 
Parro. Wanneer u vragen heeft over het installeren van de app, vraag dan even de 
leerkracht. Wij willen graag helpen.  

- In Parro staan alle belangrijke data voor komend schooljaar vermeld. U kunt in de 
kalender zien wanneer we vakantie hebben en wanneer er vrije dagen zijn gepland. 

- De huisbezoeken bij nieuwe leerlingen worden voorlopig nog niet gedaan. ( i.v.m. de 
Corona richtlijnen) 

- Morgen is juf Joyce weer op school, de leerlingen van groep 3 kunnen dus weer naar 
school! 

- Morgen is juf Bertine er nog niet, maar we hebben wel een invalleerkracht, meester 
Hans. 

Cito toetsen 

Normaal gesproken worden Cito toetsen afgenomen in januari en juni. Door de Corona 
periode hebben we dit afgelopen schooljaar niet gedaan in juni.  

De komende weken worden die toetsen afgenomen. Er wordt gekeken op welk niveau uw kind 
op dit moment zit en hoe wij hier zo goed mogelijk op kunnen aansluiten. 

Belangrijk is om goed te slapen en goed te ontbijten. Zo kunnen de kinderen vol energie de 
toetsen maken. Heel veel succes, allemaal! 
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Invalproblematiek 

Doordat wij ons aan de strenge corona regels en richtlijnen houden, blijven er op alle scholen 
regelmatig leerkrachten thuis. Wanneer een gezinslid koorts heeft, moeten de andere 
gezinsleden ook thuis blijven, bijvoorbeeld. U kunt zich voorstellen dat de leerkrachten ook 
gezinnen hebben en dat dit dus kan voorkomen. Daarnaast kunnen leerkrachten verkouden 
zijn.  

Wij maken gebruik van een invalpool met verschillende invalleerkrachten, maar het kan zo 
zijn dat al deze mensen al zijn ingezet (of zelf verkouden zijn).  

Juf Nicolet probeert voor half 8 ’s morgens helder te krijgen of er inval mogelijk is.  

 Wanneer dat zo is zal dit worden medegedeeld via Parro.  
 Wanneer dat niet zo is, heeft de groep vrij. Ook dat wordt vermeld via Parro.  

Wij stellen het zeer op prijs dat ouders elkaar op de hoogte brengen hiervan.  

Wij snappen dat dit soms problemen geeft qua opvang van uw kind. U kunt altijd een bericht 
sturen naar school om dit aan te geven. We zoeken samen naar een oplossing.                          
-> obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl 

Wij vragen om uw begrip in dit soort situaties!  

Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij juf Nicolet of juf Rika.  

 

 

Ingekomen stukken: 

- Kledingbeurs Krakeel 

- Veilig Verkeer Nederland  
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