
 

 

 

Belangrijke data: 

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: 

- Met juf Joke gaat het heel langzaam weer iets beter. Zij is af en toe al op school te 
vinden. Zij kijkt soms mee in een groep of doet een activiteit met een leerling.  

- Nieuws vanuit groep 8: Babynieuws: Juf Denice is zwanger! Rond de kerstvakantie zal 
zij met verlof gaan. En: Juf Karen gaat beginnen aan een nieuwe uitdaging! Zij wordt 
de nieuwe directeur van ’t Kienholt/Kienderwijs in Hoogeveen. Per wanneer is op dit 
moment nog niet bekend. Voor onze school betekent het dat wij op zoek moeten naar 
vervanging. Wij houden u op de hoogte! 

- Wij gebruiken Parro als ouderportaal. Wanneer het inloggen niet lukt; wilt u dit laten 
weten aan de leerkracht van uw kind? 

Gezondheidsweek 
 
In week 39 besteden wij extra aandacht aan de gezonde school. We herhalen bijvoorbeeld 
onze regels van het eten en drinken op school en hebben smaaklessen over voeding. 
 

 
Vanuit de MR 
 
De eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar heeft inmiddels weer 'fysiek' op school 
plaatsgevonden. Fijn dat dit weer mogelijk is. Extra fijn was het dat Dieuwertje Jansen 
(moeder van Déon van Weert, groep 4) kwam aanschuiven om mee te kijken hoe het gaat. 
Dieuwertje wil het MR team van de Apollo dit schooljaar komen versterken. Patrick Bos(vader 
van Joey, groep 3) was er vorig jaar al nieuw bij gekomen.  
 
Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat Dieuwertje in de MR komt, wilt u dit dan voor 18 
september 2020 schriftelijk laten weten aan de directie van school? 
 
We hebben het gehad over verschillende zaken die lopen op school; het jaarplan en het 
jaarverslag van de MR wordt vernieuwd, er wordt mee gedacht over groepen, de 
tevredenheidspeiling van het team is besproken, ideeën over de invulling van de zakelijke 
ouderochtend en zo nog meer. De notulen van deze vergadering zullen binnenkort op de 
website verschijnen.  
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Een bericht van het school maatschappelijk werk 
 
Hallo ouder(s)/verzorgers,  
 
Via deze weg willen wij ons graag even voorstellen aan u/jullie. Wij zijn Rinske Franchimon, Hillechina Dijkstra en 
Djamilla Eleveld. Wij zijn School- en jeugdmaatschappelijk werkers op de Apollo en de Morgenster. Als u een 
vraag heeft over uw kind, de opvoeding of als u zich zorgen maakt kunt u bij ons aankloppen.  
 
Op dinsdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur houd het Schoolmaatschappelijk werk (SMW) inloopspreekuur naast de 
kamer bovenin school waar de logopediste zit.  
 
Buiten het inloopspreekuur is het SMW ook bereikbaar via het telefoonnummer:  0528- 278855 of het 

emailadres: d.eleveld@swwh.nl. Daarnaast is op de website www.swwh.nl informatie te vinden over ons aanbod. 

Mocht u vragen hebben, hulp, tips en/of adviezen willen dan bent u van harte welkom! 

Onze werkdagen zijn: 
Rinske (links):  maandag, dinsdag en vrijdagochtend 
Hillechina (midden): maandag, dinsdag en donderdag (vier uur werkzaam voor het basisonderwijs) 
Djamilla (rechts): dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het schoolmaatschappelijk is Djamilla samen met Trijntje Bisschop ook actief op de scholen voor de pilot de 

sterke driehoek. 

Wat houdt de sterke driehoek in?  

We zijn begin dit jaar (2019) gestart met de pilot de sterke driehoek. We hebben bijvoorbeeld bij de deur gestaan 

om de kinderen en hun ouders/verzorgers te verwelkomen en zichtbaar te zijn. Ook dit schooljaar zal de sterke 

driehoek weer voortgezet worden. Met Nicolet hebben wij een overleg gehad hoe wij de sterke driehoek dit 

schooljaar kunnen vormgeven, hierbij rekening houdend met de corona maatregelen. Hier is uitgekomen dat wij 

’s ochtends de ouders/verzorgers en kinderen verwelkomen bij de patio en daarnaast zal Djamilla aansluiten bij 

de pauzes om, mocht het nodig zijn, kinderen te begeleiden tijdens spel/conflicten of andere gebeurtenissen die 

tijdens een pauze zich voor kunnen doen. Het kan hierbij voorkomen dat Djamilla/Trijntje in gesprek gaat met uw 

kind of met meerdere kinderen. Mocht u als ouders/verzorgers hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit 

aangeven bij Nicolet.  

 

http://www.swwh.nl/


Ingekomen stukken: 

 

- Vanuit de bibliotheek Hoogeveen, zie bijlage! 

 

- Deze keer ook vanuit de schakelklas. De kinderen maken zelf teksten en deze vonden we 
erg mooi om te delen: 

 

Eerste communie 

Ik ging naar de kerk om te oefenen. 

Ik heb op 12 september eerste comunie. 

meeste buitenlandse kinderen weten niet wat het is. 

meeste polse kinderen gaan naar de kerk om meer over god te weten meeste kinderen 

denken nu wel eens wat is god? 

In polen zegen ze is zo’n boek heet biblia 

Ze zeggen dat god heeft de eerste mensen, dieren, water, landen zeedieren en de taal 

gemaakt 

en eerste comunie betekent dat ik weet dat god bestaat in polse school 

ging heel veel sprokjes over erste mensen adam en eva 

 

Gemaakt door Emilia 

 


