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Aan de ouders / verzorgers van de kinderen op obs Apollo,
De nieuwsbrief van deze week. We zien vanmiddag heel veel ouders die een thuiswerkpakket
ophalen, fijn!
Er komt via de mail post binnen die ik waar mogelijk bijvoeg bij de nieuwsbrieven, zo blijft u
op de hoogte.
Wanneer er nog vragen zijn, mail gerust!
Met vriendelijke groet,
Nicolet ten Kate,
Directeur obs Apollo

Thuiswerk
Vandaag is er werk meegegeven voor de komende weken. Ook werken we steeds meer
digitaal. Wanneer u er niet uit komt, kunt u altijd de leerkracht even vragen. Succes maar
weer!

Website
Via onze website kunnen jullie ook doorklikken naar andere websites. Ook staan daar
beweegtips vanuit de gemeente Hoogeveen! Natuurlijk kunnen de kinderen ook de filmpjes
van meester Dick bekijken.

Ingekomen stukken:
-

Vanuit HVO/GVO, juf Bianca en juf Jenny:

Online les HVO/GVO
Beste leerlingen,
Wat een rare tijd nu… Je bent al een paar weken thuis. Je kunt niet naar school, naar sport of familie… En nu
moet je thuis je werk voor school doen. Ook wij zijn thuis en kunnen geen HVO- en GVO-lessen geven. Dat
missen we best wel en vooral het contact met jullie. We hebben een kleine opdracht voor jullie bedacht, die je
thuis kunt doen.

Bekijk het filmpje (in de link):
https://www.youtube.com/watch?v=Qyuv1uFc0vM
Pasen is het feest van een nieuw begin. Christenen herdenken met Pasen dat Jezus na zijn dood uit zijn graf is
opgestaan. De dood is voor de christenen niet het einde, maar een overgang naar een eeuwig leven.
Als je naar buiten kijkt en/of buiten bent, hoor je veel vogels. Zij zijn ook druk bezig met het bouwen van nestjes.
Overal zie je ook alweer blaadjes aan de bomen komen en zie je bloemen weer boven de grond komen. Een
nieuw begin. Het is lente!
Opdracht:
Het hele jaar door vieren we feesten. Bij elk feest hebben wij ook tradities, iets wat we altijd doen bij dat feest.
Wat doe jij normaal met Pasen?
Dit jaar zal Pasen anders voor je kunnen zijn, omdat we nu vooral veel thuis moeten blijven. Misschien wel geen
familiebezoekjes, niet naar de kerk of ergens anders heen kunnen gaan.
Kun jij iets bedenken, een nieuwe traditie voor Pasen? Iets wat kan nu je veel thuis moet blijven? Iets nieuws dus!
Tips:

-is het iets voor jou alleen? Of met anderen bij je thuis?
-kan het binnen? Of ook op het balkon/tuin?

Succes!
Groetjes, Juf Bianca en Juf Jenny
Wil je nog iets meer weten over Pasen? Bekijk dan het
volgende filmpje:
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1884/Pasen

-

Vanuit GGD Drenthe

Beste ouders/verzorgers,
Het coronavirus heeft een enorme impact op de samenleving. In het bijzonder op
ouders en kinderen. Zeker nu veel ouders thuiswerken en scholen gesloten zijn.
Ook in deze spannende periode zijn wij er voor u. Maakt u zich zorgen, heeft u
vragen rondom de ontwikkeling van uw kind? Bel of mail dan met
de jeugdgezondheidszorg wij denken graag met u mee.

De huidige thuisblijfsituatie zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouder
mee om? Welke afspraken kun je maken over mediagebruik? Hoe praat je met je kind
over het coronavirus? Wat kun je als ouder doen om spanningen te voorkomen? En wat
doe je als deze toch oplopen?
Dit en meer informatie hierover kunt u vinden op de site van het Nederlands
Jeugdinstituut

In sommige gevallen kan het fijn zijn om iemand te spreken bij wie u persoonlijk uw
vragen kwijt kunt, iemand die met u meedenkt en desgewenst adviezen kan geven.
Ondanks dat wij als jeugdgezondheidszorg u nu niet op school of in de spreekkamer
treffen, kunnen wij die rol nog steeds voor u vervullen.
U kunt de jeugdgezondheidszorg bellen op:
088 24 60 246
(wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen
08.00 - 17.00 uur).

Het kan juist ook in deze bijzondere tijd zo zijn, dat er zorgen zijn over de veiligheid van
een kind of een gezin. Veilig Thuis Drenthe geeft op hun website veel adviezen en tips
wat u in zo’n situatie kunt doen. Geeft dit nog onvoldoende aanknopingspunten dan kunt
u ook altijd telefonisch contact met hen opnemen voor advies. Dit kan ook anoniem.
Het telefoonnummer en alle informatie vindt u op de website
www.veiligthuisdrenthe.nl.

-

Vanuit de gemeente Hoogeveen een folder over het Sport en Cultuur kamp in de
zomervakantie. ( zie bijlage)

