
 

 

 

Belangrijke data:         19 april 2021 

21 en 22 april   Eindcito in groep 8 

23 april    Koningsspelen op school 

26 april    Studiedag team, kinderen vrij  

27 april    Koningsdag, kinderen vrij 

1 mei – 16 mei    Meivakantie, alle kinderen vrij 

17 mei     Weer naar school 

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

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

geweest ( de betreffende groep is op de hoogte gesteld), er hoefde geen groep in quarantaine. 
Er is veel afstemming met GGD en ook met ouders van kinderen die verkouden of ziek zijn. Fijn 
dat iedereen goed met deze verantwoordelijkheid omgaat! 

- We moeten nog even doorzetten wat de richtlijnen vanuit het RIVM. We blijven de schooltijden 
voorlopig nog hanteren. Wilt u ook op het plein denken aan het afstand houden met elkaar? Ook 
volgen wij nog steeds de afspraken die op Bijeen niveau zijn gemaakt.  

- Juf Rochelle is al een paar weken afwezig in verband met een ziekenhuisopname van haar 
zoontje. Gelukkig gaat het de goede kant op, hij is inmiddels weer thuis. Wat inval betreft 
hebben we het goed geregeld. De ouders van groep 1/2B worden op de hoogte gehouden. 

- De laatste studiedag was erg zinvol, wij hebben alle toets resultaten op schoolniveau besproken 
en dit wordt weggezet in plannen. De studiedag van volgende week gebruiken we om hiermee 
verder te gaan. Dit was een dag die bewust zo gepland is, zo heeft u een lang weekend met de 
kinderen! 
 

 
Nieuwe kinderen op school 

Wanneer u ouders kent in de buurt, die op zoek zijn naar 
een school voor hun kind, wilt u deze mensen dan vragen 
contact op te nemen via ons emailadres 
obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl. Juf Nicolet gaat graag 
met ze in gesprek! 

 
Schoolfruit 
 
Deze week is dat peer, ananas en sinaasappel. 
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Cito eindtoets 
 
Groep 8 maakt deze week de Cito eindtoets, heel veel succes 
allemaal!! 
 
 
Koningsspelen  
 
Vrijdag 23 april is het weer zo ver: de Koningsspelen.  

Ondanks alle coronamaatregelen gaan we er op school een 

feestelijke dag van maken. Dus geen taal, rekenen en 

schrijven, maar allerlei leuke spellen in de gymzaal, 

pannakooi, patio of in de klas. Tussendoor is er ook gewoon 

tijd voor eten en drinken, dus geef dat graag gewoon mee. Van ons krijgen ze nog een 

extraatje deze dag.  

Alle kinderen mogen die dag verkleed naar school komen in oranje of rood-wit-blauwe 

kleding. Aangezien het een beweeglijke dag wordt, is sportieve kleding ook wel fijn. 

 

Vraag om materiaal en hulp 

In de kleutergroepen is vaak vraag naar kosteloos materiaal. Waaronder lapjes stof. 

Heeft u lapjes stof over waar u niets meer mee doet? School kan het regelmatig goed 

gebruiken. Op dit moment maakt de moeder van Joey uit groep 1A gele klompjes voor ons 

thema 'Nederland'. Zij kan gele stof daarvoor goed gebruiken! 

U kunt uw restjes stof kwijt bij de kleuterleerkrachten of bij de moeder van Joey.  

 

Misschien vindt u het zelfs leuk om ook af en toe iets voor school te maken? 

Laat maar weten       

 

Doekoe 

Wij doen mee aan de Doekoe actie van de Coop. Munten worden weggegeven die in de doos 

van obs Apollo gegooid kunnen worden in de winkel. Hoe meer munten, hoe meer 

spelmateriaal wij uit kunnen zoeken via de Coop. Erg leuk dus! Doet u mee? 

 

 

 



Oud papier -> wie komt ons helpen???!!! 

Er wordt altijd oud papier opgehaald in de wijk Krakeel. Dit wordt geregeld door vrijwilligers 
van beide scholen. Wij zijn nog op zoek naar sterke vaders en moeders die hierbij willen 
helpen!! 

Het levert flink wat geld op voor de scholen en dit komt altijd ten goede aan alle kinderen!! 

Dus geef uzelf snel op!!! Stuur een mail nar obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl 

Er heeft zich na de vorige oproep helaas 
niemand aangemeld… 

 

Vele handen maken licht werk! 

 

 

 

Ingekomen stukken 

- Vanuit SWW een bijlage over het sport en cultuurkamp. 

 

 

 

Blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

Nicolet ten Kate 

Directeur obs Apollo 
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