NIEUWSBRI EF
obs Apollo ---

Orion 16A ---

7904 LG Hoogeveen ---

tel. 0528-262616

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

9
maart

Belangrijke data:
18 maart

Open dag Bijeen, 9-11 uur welkom op obs Apollo

20 maart

Studiedag team; leerlingen vrij!

25 maart

Kijkavond; meer info volgt nog

10 april-13 april

Goede vrijdag en Pasen; leerlingen vrij!

17 april

Koningsspelen

25 april-10 mei

Meivakantie

2019

Mededelingen:
-

-

-

De sollicitatie gesprekken voor de vacature in groep 1/2 zijn inmiddels geweest. Juf
Laura Niemeijer komt ons team versterken! Zij komt de komende dagen al meedraaien
met juf Rochelle, zodat zij ook al kan kennismaken met kinderen en ouders. Welkom
bij ons op school, juf Laura!
20 Maart 2020 heeft ons team een studiedag. Dat betekent dat de
kinderen vrij zijn. Tot onze schrik stond dit niet goed op de
kalender vermeld. Wel op onze planning.. Wij krijgen die dag
voorlichting over methodes en een training vanuit jong Hoogeveen
over de verbindende aanpak.
Juf Bertine heeft een zoon gekregen! Walt is geboren op 26
februari 2020. Van harte gefeliciteerd met jullie zoon en broertje
& heel veel geluk!
Schoolfruit voor komende week
Komende week staat het volgende fruit op de planning: grapefruit,
sinaasappel en appel.

Vanuit de MR
Op woensdag 26 februari 2020 hebben we weer een MR vergadering gehad. We hebben het
gehad over het verificatieonderzoek door de inspectie op dinsdag 11 februari. Het onderzoek
is goed verlopen. Het officiële verslag volgt nog. We mogen ons een voorbeeldschool noemen
als het gaat om het pedagogisch klimaat en daar zijn we trots op!
Patrick heeft besloten om ook deel te nemen in de GMR, fijn. Verder zijn we bezig met het
ontwerp voor een nieuw spandoek boven de ingang van de school. Ook hebben we de tekst op
de website weer up to date. Heeft u al een kijkje genomen op onze vernieuwde website?

Open dag
18 Maart 2020, tussen 9 en 11 uur, houden wij onze jaarlijkse open dag. Buurtbewoners met
kinderen jonger van 4 jaar zijn van harte welkom om binnen te lopen. De leerlingenraad
verzorgt altijd een rondleiding en er kunnen ook vragen gesteld worden aan juf Nicolet. Wilt
u dit doorgeven aan belangstellenden? In de bijlage van de nieuwsbrief zit ook een flyer.
PeutersBijeen
Woensdag 25 maart is het weer zo ver; PeutersBijeen! Wanneer uw kind 3 jaar is kunt u
samen met hem of haar een uurtje meedraaien bij ons op school. Van 9-10 uur bent u van
harte welkom!

Naschools aanbod
Zoals u weet is er in Krakeel een naschools aanbod bedacht voor de kinderen in groep 5 t/m
8. Op de website van actief Jong Hoogeveen is dit aanbod te vinden:

www.actiefjonghoogeveen.nl
Er staat weer een nieuw aanbod beschreven, kijk snel!!
Komende woensdag komt er een sportfunctionaris in de groepen om kinderen te
enthousiasmeren voor free-runnen!

Ingekomen stukken

- Kinderkledingbeurs op 27 en 28 maart!
Op 27 en 28 maart gaan we de voorjaar-zomer kledingbeurs weer houden in de Magneet!
Op vrijdag 27 maart is de inbreng . Zaterdag 28 maart vindt de verkoop plaats in de gymzaal
van de Magneet van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Er zijn weer kledinglijsten en/of speelgoedlijsten te verkrijgen!
Hoe werkt de kledingbeurs?
U kunt kinderkleding maar ook babybenodigdheden en speelgoed inbrengen.
U bepaalt wat uw artikelen moeten opbrengen. Dit vult u in de op de inschrijflijst die u bij de
organisatie kunt opvragen. Op 1 kledinglijst kunnen 25 artikelen worden ingeschreven.
Van de opbrengst gaat 40% naar de scholen. Hier kopen wij speelgoed of spelletjes voor,
waar alle kinderen plezier aan beleven. De overige 60% van de opbrengst is voor u.
Voor speelgoed hebben wij eigen lijsten gemaakt. Op 1 speelgoedlijst kunnen 15 artikelen
worden ingeschreven.
U kunt de lijsten opvragen bij, Marleen Wobben, moeder van Iris en Lieke groep 7, of Elien
groep 5. Of neem contact op met juf Nicolet. U mag ook mailen naar
kledingbeurskrakeel@live.nl
Zonder vrijwilligers kunnen wij geen beurs houden!
Wij zoeken voor de beurs vrijwilligers. Heeft u zin en tijd om één of meerdere dagdelen te
komen helpen, dan vernemen wij dat graag! Als dank voor het helpen mogen de vrijwilligers
vrijdagavond al kleding kopen. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger dan kunt u mij
aanspreken of een e-mail sturen naar kledingbeurskrakeel@live.nl.
Heeft u niets om in te schrijven, dan zien we u uiteraard graag bij de verkoop op zaterdag 28
maart van 9.00 tot 12.00 in de gymzaal van de Magneet

- GVO

Beste ouders,
Ik schrijf even een nieuwsupdate van de GVO-lessen. Zo bent u op de hoogte van wat we de
afgelopen periode zoal hebben gedaan. Na de kerstvakantie zijn we gestart met een les over
Driekoningen. Wist u dat dat in sommige landen een officiële feestdag is? Daarna hebben we
een les gedaan met allerlei verschillende zintuiglijke spelletjes. Met onze zintuigen nemen
we de wereld om ons heen waar. Maar bestaan er ook dingen die je niet met je zintuigen kunt
waarnemen? Dat was best een lastige vraag, merkten we in de les. Het thema van de lessen
daarna was God. We zijn begonnen met het verzamelen van vragen, die we hebben over God.
Weet u wat de meest gestelde vraag was? Hoe ziet God eruit? Daar zijn we wel heel
nieuwsgierig naar, dus hebben we naar een antwoord gezocht op die vraag. Op internet
kregen we wel heel veel verschillende afbeeldingen te zien van hoe (een) God eruit kan zien.
We weten het dus eigenlijk niet zo goed… Zou het een man zijn? Hoe oud is hij dan? En heeft
hij een baard? Heeft God ook een huisdier?
In de volgende les hebben we verschillende afbeeldingen van goden bekeken en geluisterd
naar een Hindoeïstisch verhaal hoe Ganesh aan zijn olifantenhoofd kwam. Vervolgens heeft
iedereen een creatieve afbeelding gemaakt van hoe een god eruit zou kunnen zien.
Opvallend was dat er van Allah geen afbeelding was, alleen zijn naam was afgebeeld in
Arabische tekens. Vorige week hebben we gehoord dat hij wel veel verschillende namen
heeft, namelijk de 99 schoonste namen van Allah. En we hoorden dat een moslim tijdens het
bidden die namen soms allemaal opzegt en dat daar een subha voor wordt gebruikt. Wilt u
weten wat een subha is? Vraag dat dan eens aan uw kind. Deze week staat in het teken van
filosoferen en denken we na over de vraag hoe het kan dat er zoveel verschillende goden zijn.
De komende tijd gaan we kijken wie Jezus was en wat er met Pasen wordt gevierd.
Vriendelijke groeten, Juf Jenny

-

Flyer van Bijeen over open dag in de bijlage

-

Unicef:

INSCHRIJVING UNICEFLOOP
Denkt u eraan uw kind(eren) tijdig aan te melden voor de Unicefloop op zondag 19 april?
Dat kan via het digitaal inschrijfformulier, klik op onderstaande link:
https://cascaderun.nl/inschrijven/unicef-kinderloop/
De inschrijving sluit zo gauw de deelnemerslimiet behaald is en uiterlijk op 19 maart.
Daarna is aanmelden niet meer mogelijk.
De opbrengst van de Unicefloop is dit jaar bestemd voor: Gezonde voeding voor ieder kind.
Wereldwijd krijgt een op de drie kinderen geen goede voeding, waardoor zij zich lichamelijk en
geestelijk slecht kunnen ontwikkelen. Bijna 16 miljoen kinderen zijn zelfs in levensgevaar!
Bekijk voor meer informatie hierover dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=V3XHwj1edC8
We hopen dat er veel kinderen meedoen aan de Unicefloop op 19 april a.s. zodat we er samen weer
een succesvol evenement van kunnen maken!
Met vriendelijke groet,
Regionaal Comité Unicef Hoogeveen e.o.

- The Passion Krakeel
Beleef samen met ons het paasverhaal.
Voor de eerste keer wordt The Passion op zaterdag 4 april 2020 in MFC de Magneet
uitgevoerd. De paasvoorstelling begint om 19.30 uur en is gratis te bezoeken. De zaal is open
vanaf 19.00 uur.
Met veel enthousiasme hebben Initiatiefgroep Magneet met medewerking van o.a. Rejoice,
Move Band en Matthijs van Berkel zich in de afgelopen periode ingezet om The Passion te
organiseren. De organisatie is samengebracht rondom het idee van Klaasje van Dalen.
Met zang, muziek, toneel, drama en mime wordt het paasverhaal op een unieke manier
uitgebeeld en verteld. Het verhaal speelt zich deels af in de wijk Krakeel, die via film te zien
zal zijn.
Matthijs van Berkel zet het paasverhaal kracht bij. Het verhaal waarin verdriet en vreugde
dicht bij elkaar liggen. Wij bieden een afwisselend en indrukwekkend programma. Het wordt
een paasvoorstelling voor iedereen.

