
Hoogeveen, 27 januari 2021,  

  

Beste ouders / verzorgers,  

 

Op dit moment is het nog onzeker hoe lang wij dicht blijven en verder gaan met het geven van 

thuisonderwijs. Wij gaan daarom weer thuiswerkpakketten uitdelen op school. Sommige groepen 

zijn ook aan de deur geweest bij de kinderen, zij hebben dan al een pakketje gekregen. (en krijgen 

wellicht nog een keer een pakketje) 

Er wordt in de meeste gevallen een pakket meegegeven tot de voorjaarsvakantie. We horen dinsdag 

2 februari waarschijnlijk meer en houden u op de hoogte.  

De groepen 3 tot en met 8 kunnen maandag weer op school komen. Alle leerkrachten laten per 

groep weten hoe de planning er voor de komende weken uit ziet, dit gebeurt via Parro.  

 

➔ DUS: Komende maandag, 1 februari 2021 zien wij elkaar weer! 

Om te voorkomen dat iedereen maandag tegelijk komt, werken we weer volgens een schema. Op 

school leggen we werkpakketjes klaar per groep. Wij vragen u hier zoveel mogelijk alleen naartoe te 

komen. Wilt u ook goed denken aan de gepaste afstand van elkaar?  

  

  

9.15 uur – 9.45 uur  

  

  

Alle gezinnen waarvan de achternaam met A t/m K begint  

  

10.00 uur – 10.30 uur  

  

  

Alle gezinnen waarvan de achternaam met L t/m Z begint.   

  

U snapt dat wij minder goed bereikbaar zijn in deze periode. Wij vangen een groot aantal kinderen 

op per dag, maar zitten niet naast de telefoon…  

De leerkrachten kunt u altijd een bericht sturen via Parro. Zij zullen daar ook berichten op zetten. 

Ook wanneer u vragen heeft over praktische zaken kunt u via Parro contact zoeken met de 

leerkracht.  

Daarnaast kunt u altijd mailen naar obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl wanneer u vragen heeft. Juf 

Nicolet zal dit zo snel mogelijk beantwoorden.  

  

We hopen u voor nu voldoende te hebben voorzien van informatie.   

Met vriendelijke groet,  

Nicolet ten Kate  

Directeur obs Apollo  


