
 

 

 

Belangrijke data: 

Week 43 en 44  Adviesgesprekken in groep 8  

9 november  Zakelijke ouderochtend, vanaf 8.30 uur 

10 november  Studiedag team, alle leerlingen zijn de hele dag vrij 

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

- Wij zijn weer goed gestart na de herfstvakantie! Fijn om iedereen weer te zien! 
- De trotsmappen zijn meegegeven voor de herfstvakantie. U kunt deze thuis samen 

bekijken.  
- Deze week krijgt u een kaart met inlogcodes om foto’s te bestellen bij de 

schoolfotograaf.  
- De leerlingenraad komt deze week voor het eerst samen! De kinderen stellen zich in de 

volgende nieuwsbrief even voor.  

 
Corona maatregelen 
 
In de bijlage ontvangt u een brief van onze bestuurder. 
 
Wat Apollo betreft: Een klein aantal kinderen van onze school is in contact geweest met 
iemand die Corona heeft. Deze kinderen zitten met hun gezin in thuisquarantaine. Alle ouders 
hebben zeer goed gehandeld hierin. Het is goed om waar nodig zo snel mogelijk school op de 
hoogte te stellen. Voor vragen kunt u ook altijd bij ons terecht! 
 
Waar nodig laten wij gesprekken met ouders en externen door gaan, liefst digitaal. Wanneer 
het mogelijk is, verplaatsen wij ook afspraken.  
 
Het belangrijkste is: Blijf gezond! 
 
 
Zakelijke ouderochtend 
 
Zoals u van ons gewend bent, is er eind oktober/begin november altijd een zakelijke 
ouderochtend. Gezien de Corona maatregelen wordt dit wel een uitdaging.  
 
(We hadden bedacht om de documenten tijdens een wandeling te bespreken met belangstellenden. Buiten 

mogen er maximaal 4 mensen samen komen, we zouden daarom ook in kleine groepjes kunnen gaan. Wanneer 
we het aantal opgaves weten, maken wij aan u kenbaar hoe we het gaan doen.) 
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Wat van belang is:  
- De documenten van OR en MR zijn vanaf 2 november 2020 beschikbaar ter inzage. 

Wanneer u deze wilt ontvangen, stuur dan een mail naar obsapollo@bijeen-
hoogeveen.nl. De documenten worden dan naar u toe gemaild. 
 

- Wanneer u vragen over de documenten heeft, bent u van harte welkom om op 9 
november na 8.30 uur in de patio te komen. MR en OR leden zijn dan aanwezig om 
vragen te beantwoorden. ( Dit duurt uiterlijk een uurtje) 

 
 Wilt u zich hiervoor opgeven? ( via obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl ) Zo weten wij 

met hoeveel mensen wij rekening moeten houden. We blijven rekening houden met 
de richtlijnen vanuit het RIVM. 
Graag opgeven voor 5 november 12 uur. 

 
 

Ingekomen stukken: 

- HVO /GVO 

 

HVO 

Na de zomervakantie zijn we ook weer opgestart met HVO. Met dit stukje wil ik u graag meer 

informatie geven over HVO. Ook speciaal voor de ouders/verzorgers van kinderen die dit 

schooljaar HVO volgen. 

“vrij denken, samen leven” 

Dit zijn vier woorden die binnen het humanisme belangrijk zijn. HVO staat voor humanistisch 

vormingsonderwijs. Lessen die vanuit de humanistische levensbeschouwing worden gegeven, 

maar altijd met een open houding naar andere tradities. 

Bij HVO onderzoeken leerlingen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve 

manier. Het geeft kinderen de gelegenheid om zo een eigen waardenbesef en een eigen kijk 

op het leven te ontwikkelen. En hoe staat die in relatie met de mensen om mij heen. 

Wij als HVO-docenten ontwerpen de lessen zelf en houden hierbij rekening met de 

onderwerpen die passen bij de belevingswereld van de kinderen en de actualiteit op school en 

de samenleving. Ieder kind heeft natuurlijke talenten, deze talenten komen naar voren in het 

aanbod van verschillende werkvormen, zoals schrijf- en tekenwerkvormen, rollenspellen, 

spelwerkvormen en kringgesprekken. 
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Het is boeiend om leerlingen door het jaar heen te zien groeien in het maken van eigen 

keuzes, het luisteren naar elkaar en het omgaan met eigen vraagstukken en gevoelens en die 

van anderen. 

Voor vragen of opmerkingen mag u mij altijd op school aanspreken, op de donderdagmiddag 

ben ik aanwezig. 

Met vriendelijke groet, 

Bianca Stegeman  Docent HVO 

 

GVO 

Beste ouders, 

Terwijl ik dit stukje typ, staat de herfstvakantie voor de deur. De eerste schoolperiode zit 

erop. Wat is het fijn om de GVO-lessen weer in de scholen te kunnen geven! Ik leer de 

kinderen zo langzamerhand steeds beter kennen en dat vind ik erg leuk. 

U vraagt zich misschien wel af waar we zoal mee bezig zijn geweest. De lessen stonden in het 

teken van het thema In het begin. We hebben kennisgemaakt met elkaar en met het vak GVO. 

We hebben een spel gespeeld, waarvan we de regels niet kenden. En tja, zonder die regels kun 

je het niet eerlijk spelen. Dat was een mooie aanleiding om na te denken over welke regels we 

belangrijk vinden bij GVO. 

Daarna hebben we met elkaar nagedacht over het ontstaan van al die mooie dieren op de 

aarde. De kinderen zitten vol vragen over hoe alles is ontstaan. Ik heb verteld wat daarover in 

de bijbel staat. Samen hebben we dat uitgebeeld met de materialen die u hier op de foto ziet. 

Dat verhaal roept allerlei vragen op: Hoe is God dan ontstaan? Hoe kan God de dieren hebben 

gemaakt? En hoe zit dat met de dino’s? Het is mooi om te zien hoe kritisch erover nagedacht 

wordt. En we weten ook dat er verschillende verhalen over zijn. Zo hebben we gelezen hoe de 

oude Egyptenaren dachten over het ontstaan van de aarde. De indianen vertelden elkaar weer 

een ander verhaal en ook de Aboriginals hadden hun eigen verhaal. 

De afgelopen week doken we de geschiedenis in met het thema van de kinderboekenweek En 

toen…. We hebben gehoord over Maarten Luther, die op 31 oktober 1517 zijn lijst met 

stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg getimmerd had. 

Vriendelijke groeten, 

Jenny ten Klooster  GVO-docent 


