
 

 

 

Belangrijke data:         15 maart 2021 

25 maart    Oud papier wordt opgehaald in Krakeel 

1 april    Studiedag team, kinderen vrij ( geen grap      ) 

2 april – 5 april   Het is Pasen. De kinderen zijn op vrijdag en maandag vrij 

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

 
- Op dit moment zijn we tevreden met de stand van zaken op school. Er is nog geen Corona 

uitbraak geweest, gelukkig. Er is veel afstemming met ouders van kinderen die verkouden of ziek 
zijn. Fijn dat iedereen goed met deze verantwoordelijkheid omgaat! 

- We zijn blij dat onze eigen leerkrachten er grotendeels gewoon elke dag zijn. Soms is iemand 
verkouden en moet daarom getest worden. We houden de richtlijnen aan. In de meeste gevallen 
kunnen we dit intern oplossen, gelukkig!  

- De studiedag van 1 april gaat gewoon door, deze stond al op de planning. Dat betekent dat de 
leerlingen vrij zijn die dag. De leerkrachten hebben dan een online studiedag. 
 
 

Schoolfruit 
 
Deze week is dat worteltjes, appel en ananas. 
 
 
Gym 
 
Deze week is er geen gym in de gymzaal. De zaal wordt gebruikt als stemlokaal voor de 
verkiezingen.  
 
 
Deze week zullen er extra buiten activiteiten gedaan 
worden.  
 
Volgende week is de gymzaal weer open en kunnen we 
binnen gymmen. 
 

 

Ingekomen stukken 

-De dagbesteding van Philadelphia verzorgt ook maaltijden. Naast de ingang van school hangt 
meer informatie! 
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Rapportgesprekken 

In deze periode gaat het allemaal net iets anders dan voorheen. We moeten rekening houden 
met alle richtlijnen vanuit het RIVM. Dat betekent dat ouders nog steeds zo min mogelijk op 
school komen.  

Op de volgende manier gaan wij het doen: 

 

Week 12 

Ouders met meerdere kinderen op school; Vanaf 22 maart om 15 uur inschrijven voor 
oudergesprekken. 

Ouders met 1 kind op school; Vanaf 23 maart om 15 uur inschrijven voor oudergesprekken. 

 

Op 26 maart krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. 

 

Week 13 en week 14 

Deze weken is er een contactmoment met alle ouders en leerkrachten. Van de leerkracht zelf 
hoort u op welke wijze de gesprekken plaats zullen vinden. ( sommige gesprekken zijn op 
school) 

 

Wanneer u hier nog vragen over heeft, neem dan gerust even contact op met de leerkracht 
van uw kind. 

 

 

Blijf gezond! 

 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

Nicolet ten Kate 

Directeur obs Apollo 


