
 

 

 

Belangrijke data: 

4 december            Sinterklaasviering op school -> kinderen om 12 uur vrij! 

11 december          Foute kerst truien dag 

17 december       Kerstgala 

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

4 januari 2021   Weer naar school 

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

- In september heeft u een brief gehad vanuit onze stichting waar als iets gemeld wordt 
over het vormgeven van de verschillende vieringen in december. Binnen Bijeen hebben 
wij hier afspraken over gemaakt, er is wel ruimte om op alle scholen een eigen 
invulling te geven. Verderop in de nieuwsbrief staat al meer informatie over kerst. 

- Gezien de huidige Covid maatregelen willen wij u als ouder ook vragen om hier goed 
mee om te gaan. Afstand houden blijft belangrijk! Wanneer u vragen heeft of zorgen 
over de gezondheid van uw kind, kunt u altijd contact opnemen. Wij raadplegen in dat 
geval het protocol voor het basisonderwijs van het RIVM. 

 
 

Gezelligheid in school 

Het is op dit moment erg mooi 

aangekleed in school. Dit vinden de 

kinderen elke dag weer prachtig. Enkele 

foto’s om het ook even aan u te laten 

zien! Carla zorgt hier voor, erg leuk! 

 

 

 

 

Sinterklaas in Krakeel 

In Krakeel is een mooi initiatief opgezet om Sinterklaas te helpen en 

cadeautjes uit te delen aan gezinnen die dit kunnen gebruiken. Ook onze 

school heeft een bijdrage geleverd, dit was te lezen op de facebookpagina 

‘Pakjesavond in heel Hoogeveen’.  

 

 

    N I E U W S B R I E F 
obs Apollo   ---     Orion 16A    ---      7904 LG Hoogeveen  ---     tel. 0528-262616 

website: www.obs-apollo.nl    ---   email: obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl 

 
330 

november 

2020 

http://www.obs-apollo.nl/


Vanuit de MR 

Dinsdag 24 november hebben we weer een MR vergadering gehad. Fijn dat dit nog fysiek op 

school kan plaats vinden. We hebben het gehad over het werken rondom het Coronavirus. 

Over de regels in de school en de maatregelen die genomen worden.  

Ouderbetrokkenheid speelt ook een grote rol in deze tijd. Ouders missen soms het contact 

met de leerkracht en een kijkje in school. We merken dat dit op een andere wijze weggezet 

moet worden. Het delen van filmpjes, foto's en berichtjes is prettig. Ook kunnen ouders via 

de Parro gemakkelijk een bericht naar de leerkracht sturen.  

 

Dan nog even dit; de agenda en de notulen van de MR zijn 

altijd terug te vinden op de website van de 

Apollo, www.obs-apollo.nl. Mocht je als ouder punten 

hebben die wij mee kunnen nemen in een vergadering dan 

mag je dit altijd even doorgeven. Dit kan per mail naar 

l.engelsman@bijeen-hoogeveen.nl of 

r.c.kirindongo@bijeen-hoogeveen.nl, of spreek Dieuwertje 

of Patrick aan tijdens de ophaalmomenten.  

 
 
Hebben jullie het nieuwe spandoek bij school al gezien? Dit 
heeft onze MR geregeld in samenwerking met Arno ter 
Heide. 

 
 
 
Hallo ouders/verzorgers,  

Als nieuw MR lid zal ik mijzelf nog even voorstellen. 
Mijn naam is Dieuwertje Jansen samen met mijn vriend zijn wij de ouders van Déon van Weert en hij zit 
in groep 4. We hebben ook nog een zoontje van 2.5, dus we zijn nog wel een aantal jaar verbonden aan 
de Apollo.  
Ik werk bij Stichting Welzijns Werk in Hoogeveen en werk daar met jeugd.  
 
Toen ik werd gevraagd voor de Mr moest ik wel even nadenken of ik deze 
uitdaging aan wilde gaan aangezien ik ook nog actief ben als vrijwilliger bij de 
handbalvereniging Kwiek in Hoogeveen.  
Maar ik heb er toch voor gekozen om mee te denken in de MR. Dit omdat ik het 
belangrijk vind dat de zaken die op school spelen ook bekeken worden vanuit 
de ogen van de ouders. Meepraten, advies geven, kritisch zijn en soms ook 
beslissingen nemen die ten goede komen aan het onderwijs, de leerkrachten 
en daarbij ook onze kinderen. 
Mochten er zaken zijn die de aandacht verdienen vanuit de MR. schiet me dan 
vooral even aan voor of na schooltijd of stuur een mailtje naar de MR.   
 

Met vriendelijke groet,  

Dieuwertje Jansen 
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Kerst 2020 
 
Terwijl wij nog druk bezig zijn met de Sinterklaasviering, zijn wij achter de schermen alweer 

bezig met het kerstfeest. I.v.m. de coronamaatregelen krijgt het feest een iets andere 

invulling.  

  

Vrijdag 11 december 

Vrijdag 11 december is het de Foute Kersttruiendag. Op deze dag mogen de kinderen in hun 

Foute Kersttrui naar school komen. Jullie doen toch ook mee?! 

  

Kerstbakjes maken 

In de laatste week voor de vakantie gaan alle groepen een kerstbakje maken. Voor 'groen' en 

oase zorgen wij, de kinderen moeten zelf een bakje, kaars en versiering (balletjes etc.) 

meenemen. Dit moet uiterlijk vrijdag 11 december op school zijn, voorzien van naam. 

  

Kerstborrel 

Dit jaar kunnen wij helaas geen kerstdiner houden zoals wij gewend zijn. In plaats daar van is 

er de 'kerstborrel'. De kinderen mogen in hun mooiste kleren 's avonds op school komen. 

Iedereen viert met zijn eigen klas een kerstfeest, de invulling is per klas verschillend. De 

kinderen krijgen drinken en wat lekkers, er is dus geen diner! Er wordt verwacht dat de 

kinderen vooraf thuis eten.  

Om drukte te voorkomen, werken we met twee tijdsblokken waarin de kinderen door u 

gebracht en gehaald worden: 

18.00 - 19.00 :   Groep 1/2, 3 en 4 

18.15 - 19.15:   Groep 5, 6, 7, 8 en schakel 

 

Hoe gezellig het ook is, wij hopen dat u meteen na het brengen en halen weer naar huis gaat 

om samenscholing te voorkomen!  

Helaas kun u nog steeds niet mee naar binnen met uw kind. Denkt u buiten ook aan het 

afstand houden van elkaar?  

 

 


