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Donderdag 9 april 2020
Belangrijke data:
10 april-13 april

Goede vrijdag en Pasen

21 april

Persconferentie Rutte

25 april-10 mei

Meivakantie

Aan de ouders / verzorgers van de kinderen op obs Apollo,
We hebben afgelopen maandag weer werkpakketten uitgedeeld en zien dat veel kinderen
heel goed aan de slag zijn gegaan! De leerkrachten geven aan wat er moet gebeuren en
gelukkig doen bijna alle kinderen dat ook. Wanneer het niet allemaal lukt, kunt u de
leerkracht altijd om hulp vragen.
De komende dagen zijn de kinderen even vrij, het paasweekend gaat bijna beginnen. Heel
fijn om ook even tot rust te komen en tijd te hebben om gezellig met elkaar door te brengen.
Even een spelletje doen, filmpjes kijken, samen koken, jullie kunnen vast iets bedenken.
Wij wensen iedereen hele fijne Paasdagen! U krijgt dinsdag weer de volgende nieuwsbrief!
Zorg voor elkaar en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Nicolet ten Kate,
Directeur obs Apollo

Nieuws vanuit de vakwerkgroep
GYM
De vakleerkrachten hebben weer
een leuke activiteit voor de kinderen bedacht! In de bijlage vindt u hier formulieren voor.
Veel plezier!

*herhaling* Ingekomen stukken:
•

Vanuit de bibliotheek Hoogeveen

Vanaf nu is het ook voor jeugdleden mogelijk om online in te schrijven voor een bibliotheek
lidmaatschap.

Om online in te schrijven ga je naar:

www.bibliotheekhoogeveen.nl

-> wordt lid (bovenaan in de grijze taakbalk)
-> naar beneden scrollen
-> online inschrijven jeugdlid
-> vul het registratieformulier in
-> zolang de bibliotheek dicht is wordt het pasnummer en het tijdelijke wachtwoord via de mail
gestuurd. Er wordt daarin ook uitgelegd hoe ze dit tijdelijke wachtwoord online kunnen veranderen.
Binnenkort verschijnt er ook een app van de Thuisbieb om e-books te lenen, vergelijkbaar met de
vakantiebieb.

•

Vanuit stichting Leergeld Hoogeveen

Gezinnen met een netto-inkomen tot max 120% van het minimum kunnen een beroep op ons doen. Momenteel
mogen/kunnen er geen huisbezoeken worden afgelegd. Ouders wordt gevraagd een afschrift van hun loonstrookje
of uitkering aan ons te mailen.
Aanvragen kunnen worden gedaan uitsluitend via de website https://www.leergeld.nl/hoogeveen/doe-eenaanvraag/ .
Wij wensen jullie sterkte en veel creativiteit om deze tijd goed te doorstaan!

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Leergeld Hoogeveen
Marga Rouwhorst
Coördinator Stichting Leergeld Hoogeveen
coordinator@stichtingleergeldhoogeveen.nl

