
 

 

 

Belangrijke data: 

9 november  Zakelijke ouderochtend,  

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

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

- Op dit moment hebben wij als school nog niet heel veel last van de invalproblematiek. 
Gelukkig! Helaas was er vorige week in 1 groep geen inval, maar konden we het in een 
andere groep intern opvangen. Dit proberen wij altijd, uiteraard. Helaas komt het voor 
dat er niemand te vinden is, de kinderen moeten dan thuis blijven. Wij hopen dat u op 
dat moment begrip heeft voor de situatie.  

- Helaas kunnen ouders nog niet de school ingaan om even de leerkracht op te zoeken 
voor een vraag. Wij hebben het liefst contact via Parro. Ook lopen juf Nicolet en juf 
Rika gedurende de week op het plein rond om vragen te beantwoorden. Op deze 
manier willen wij wel een goed contact met u als ouder houden. 
 
 

Corona maatregelen 
 
Er is een overleg geweest binnen onze brede school Krakeel en ook op het bovenschools 
niveau van Bijeen. We hebben gesproken over het gebruik van mondkapjes.  
 
Vanaf vandaag vragen wij aan alle externen of zij een mondkapje willen gebruiken, wanneer 
zij zich verplaatsen binnen ons gebouw. (Externen zijn mensen van de GGD, de bibliotheek, 
gemeente enz.) 
Ook vragen wij dit aan u als ouder! Wanneer u op school naar binnen gaat, wilt u dan een 
mondkapje gebruiken? Alvast vriendelijk bedankt voor de medewerking. 
  
Wilt u bij het halen en brengen van de kinderen goed denken aan de 1,5 meter afstand met 
elkaar?  
 
Het belangrijkste is: Blijf gezond! 
 
 
Zakelijke ouderochtend 
 
Inmiddels hebben de OR en MR de stukken aangeleverd voor de zakelijke ouderochtend. Deze 
stukken zullen morgenvroeg gemaild worden naar de ouders die een mail gestuurd hebben.  
 
Wanneer u nog niet gemaild heeft en dit toch wilt ontvangen, graag voor morgen 9 uur een 
mailtje naar obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl, dan versturen wij dit morgenvroeg.  
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Leerlingenraad 
 
De leerlingenraad is inmiddels samen gekomen en heeft vergaderd over een aantal 
agendapunten. Zij zouden ook een stukje aanleveren voor de nieuwsbrief. Dat is op dit 
moment nog niet binnen. Dus in een volgende nieuwsbrief komt een voorstelrondje van de 
leerlingenraad. 

Ingekomen stukken: 

- JOGG: vanuit de gemeente HGV  


