
 

 

 

Belangrijke data: 

24 november  MR vergadering  

24 november   OR vergadering 

26 november  OUD PAPIER KRAKEEL 

4 december  Sinterklaasviering op school, kinderen om 12 uur vrij! 

18 december  Start Kerstvakantie -> kinderen om 12 uur vrij! 

 

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

- Al eerder benoemd: 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. 

 
 
Schoolfruit 
 
Zoals u vorige week kon lezen in een bericht van Parro: In verband met alle Corona 
maatregelen kunnen wij dit jaar niet deelnemen aan Schoolfruit. Vanuit ons bestuur kregen 

wij het volgende bericht: Alle scholen van Bijeen doen dit jaar niet mee aan Schoolfruit. De onderbouwing 
zit hem in het consequent uitvoeren van ons beleid. Hoe we samen als Bijeen zoveel mogelijk daarin optrekken. 
We weten niet wat de beste maatregelen zijn en soms is iets te streng en dat weten we alleen maar achteraf.  De 
veiligheid van leerlingen en medewerkers is een groot goed waar we nooit voorzichtig genoeg mee kunnen zijn. 
Wij hopen hierin op jullie begrip. 
Het team van obs Apollo sluit zich volledig aan bij de zin over de veiligheid! 
 
 
Gezonde school 
 
Weten jullie onze afspraken nog?  

 
Ochtendpauze 
Fruit en water 
 
Middagpauze 
Brood met iets te drinken 
 
Wilt u denken aan de hoeveelheid eten wat de kinderen meekrijgen van huis? Sommige 
kinderen kunnen dit met moeite op krijgen tijdens de pauzes.  
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Wij zien dat sommige kinderen ook groente of een hartig hapje meekrijgen, dat is prima! De 
volgende producten vinden wij hiervan een goed voorbeeld: een ei, tomaatjes, komkommer, 
paprika, een klein stukje worst of kaas, een handje vol noten, gedroogd fruit, een crackertje 
of een stukje ontbijtkoek.  
 
Wij vinden het fijn dat u rekening houdt met ons ‘Gezonde school’-beleid! 

 
 
Leerlingenraad 
 
Zoals beloofd een bijdrage van de leerlingenraad. Onderstaande punten worden besproken in 
de komende vergadering van de leerlingenraad. 
 
Geschreven door Sem en Zari: 

Wat is de leerlingenraad? 

De leerlingenraad is een groep kinderen uit verschillende groepen. De kinderen worden gekozen door 
verkiezingen. Van groep 6,7,8. Worden er twee kinderen gekozen als je de meeste stemmen wint mag jij in de 
leerlingenraad. De kinderen in de leerlingenraad mogen een beetje mee beslissen wat er op school gebeurd. De 
leerlingenraad is er om de school beter te maken, want kinderen hebben meer creativiteit. 

Wat voor dingen doet de leerlingenraad? 

De leerlingenraad geeft informatie aan de klassen als er wat nieuws is of er gaat iets gebeuren. En de 
leerlingenraad geeft ook rondleidingen aan nieuwe mensen op school. Ook beslist de leerlingenraad ook een 
beetje mee wat er op school gebeurd. De klassen mogen ook ideeën geven aan kinderen in de leerlingenraad. 

De ideeën van de leerlingenraad 

1. School huisdier iedere klas mag een week dat dier verzorgen. 

2. Als er iets leuks niet doorgaat dan kunnen we iets anders leuks doen. 

3. Planten in de klas want dat zorgt betere lucht. 

4. Dat elke klas wat maakt voor in de gang om de gang opvrolijken. 

5.een schilderij van boom en de bladeren zijn vingerafdrukken van iedereen uit de school. ( voor in de 
lerarenkamer. ) 

6. iedere week een mysterie oplossen in de klas 

 

Ingekomen stukken: 

- Vanuit de gemeente HGV  

Flyer: Jong Hoogevener van het jaar 

Flyer over Sinterklaas in Hoogeveen; Vloggende Sint 



- MFC 

 

Hallo allemaal, 

Sinterklaas komt alweer bijna in het land en tot ons grote verdriet kan de intocht van 

Sinterklaas en zijn pieten dit jaar in Krakeel helaas niet doorgaan vanwege het Corona Virus. 

Maar niet getreurd! Sinterklaas komt dit jaar met een GEWELDIGE live uitzending op 21 

november 2020.  

De kinderen kunnen live met Sinterklaas en zijn pieten meekijken op de Facebookpagina: De 

intocht van Sinterklaas Krakeel. 

Ook hebben wij dit jaar een geweldige kleurwedstrijd voor de kinderen en stuur u alvast het 

bestand van onze kleurplaat mee als PDF-bestand.  

De kinderen kunnen de kleurplaat inleveren bij MFC De magneet in onze Sinterklaas 

brievenbus of naar onze website: http://www.sintinkrakeel.nl/ versturen. 

De brievenbus staat vanaf 14 november klaar in MFC De Magneet. 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sintinkrakeel.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR08699bRPMnaRwgxw1bJcm8cIZhr7932-ZMpTEgp8VKkN7nG9BuGmU8lwY&h=AT1RjetuhdTKKagslRopi0BuM3FRxGuQ1bIFiPakkKa9PGH0R_KMffUK8mZNpj3vST1LzIxOaeiSZiVOfQAMPvT_LMgZ-dNvhOVXHAO_KAIHcINZ_dlBdGMH5nRnlhj4G-BJTQ

