
 

 

 

Belangrijke data:         15 december 2020 

16 december  Start Lockdown; Vakantie! 

4 januari 2021  Start online lesgeven aan alle leerlingen 

18 januari 2021  Weer fysiek naar school 

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

• Zoals u weet heeft premier Mark Rutte gisteren tijdens zijn toespraak verteld dat de 
scholen vanaf morgen gesloten zijn.  
Wij hebben vandaag een ontzettend gezellige dag gehad met alle kinderen! Wat wij 
gedaan hebben? Knutselen, vrij spelen, kerstbakjes maken, buiten spelen, een 
spelletjescompetitie, film kijken, Dobble competitie, de Noordpoolexpeditie bij gym: 
teveel om op te noemen!  
Wat ons op viel; de kinderen hebben met volle teugen genoten! Deze laatste schooldag 
van 2020 was bijzonder. We realiseren ons ook allemaal dat we elkaar een tijdje niet 
gaan zien, we gaan eerst vakantie houden en zullen 4 januari 2021 weer aan het werk 
gaan met de kinderen. 
 

• Wat ons betreft gaan alle kinderen vanaf morgen beginnen aan hun welverdiende 
vakantie! Lekker even tijd voor jezelf en ontspannen. Ons team werkt de komende 
dagen door om ervoor te zorgen dat wij na de kerstvakantie goed kunnen starten. Op 
dit moment werken we aan onze website om het een en ander te stroomlijnen. 

 

• Een paar belangrijke mededelingen over het team: 
 

- Juf Denice zal na de kerstvakantie voorlopig niet meer voor de groep staan. Haar 
zwangerschapsverlof gaat beginnen! Juf Suzanne Booij zal haar vervangen in groep 
8. Juf Suzanne werkt ook al bij ons in groep 3. De dagen worden wel anders 
ingedeeld door de juffen in groep 8: Op maandag en dinsdag geeft juf Suzanne les, 
op woensdag, donderdag en vrijdag geeft juf Marloes les. Juf Denice: geniet van 
jouw verlof!! 

- Er is nog meer babynieuws: Juf Eline van groep 1/2A is zwanger! Zij blijft na de 
kerstvakantie nog een tijdje werken. Op de achtergrond zijn we al bezig met 
vervanging voor haar.  

 
 
Opvang tijdens de Lockdown 
 
Wanneer u als ouder een cruciaal beroep heeft, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid 
om uw kind op te laten vangen op school. Daarnaast hebben sommige gezinnen het soms 
extra moeilijk tijdens deze periode, de opvoeding en begeleiding vraagt bijvoorbeeld heel 
veel van ouders. Wij noemen dit kwetsbare situaties. Ook dan is het mogelijk gebruik te 
maken van opvang op school.  
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Juf Nicolet inventariseert alle aanvragen en communiceert daarna wanneer uw kind kan 
komen op school. Die aanvragen gaan we vanaf morgenmiddag via de website verzamelen!  
Onder het kopje OUDERS vindt u dit. 
➔ Vanaf morgenmiddag 12 uur kunt u dit invullen.  

 
Wanneer u vragen heeft over mogelijke opvang (deze week) van uw kind, kunt u ook even een 
mailtje sturen naar obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl. Juf Nicolet zal daar dan zo snel mogelijk 
op reageren. 
 
 
Uitlenen Chromebooks 
 
Omdat wij vanaf 4 januari 2021 (deels) online les gaan geven, kunt u gebruik maken van onze 
uitleen van Chromebooks. Wanneer u thuis geen device heeft, kunt u deze van ons lenen.  
Via de website komt hier morgen ook een link te staan onder OUDERS. 
Wij willen dit ( in verband met de voorbereidingen) graag weten voor 29 december 2020!! 
 
 
Schoolfruit 
 
Zodra wij weer fysiek naar school gaan zal het schoolfruit ook weer starten! Drie dagen per 
week krijgen de kinderen dan fruit aangeboden op school. Uiteraard gaan we volgens de RIVM 
richtlijnen hiermee om. 
 
 

Informatie vanuit school en onze stichting 

Naast onze eigen nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gehouden vanuit onze 
stichting. Ik zal vandaag ook een mail doorsturen namens onze bestuurder. Verder wordt er 
via Parro gecommuniceerd over de start na de kerstvakantie. 

 

Ik wil deze nieuwsbrief gaan afsluiten met het volgende:  

Afgelopen jaar heeft veel gevraagd van iedereen. We zijn heel flexibel en positief omgegaan 
met alle nieuwe situaties. Ik wil u danken voor uw begrip! Het is erg fijn om het vertrouwen 
van u als ouder te krijgen.  

Wij gaan ons inzetten om ook de komende tijd gezamenlijk op te trekken met u. Alles in het 
belang van uw kind! Wij zullen ze missen de komende weken.  

Wij wensen u hele fijne feestdagen en het belangrijkste is: BLIJF GEZOND! 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

Nicolet ten Kate 

Directeur obs Apollo 
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