extra N I E U W S B R I E F
obs Apollo ---

Orion 16A ---

7904 LG Hoogeveen ---

tel. 0528-262616

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

Donderdag 16 april 2020
Belangrijke data:
21 april

Persconferentie Rutte

25 april-10 mei

Meivakantie

Aan de ouders / verzorgers van de kinderen op obs Apollo,
In deze nieuwsbrief verschillende onderwerpen om te delen met jullie.
We krijgen best veel nieuwsbrieven en tips om thuis te doen met kinderen, vanuit
verschillende partijen waar wij mee samen werken.
Ook bij deze nieuwbrief daarom een aantal bijlagen.
Meester Dick heeft deze keer ook weer een bijdrage bedacht, letterfitness!
Zorg voor elkaar en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Nicolet ten Kate,
Directeur obs Apollo
Thuiswerken
Wij merken dat inmiddels alle kinderen thuis aan het werk zijn. Ook kunnen zij via Google
Hangouts met vragen terecht bij de leerkrachten. Heeft u al eens meegekeken hoe dat gaat?
Zo niet, doe dat maar eens. Het werkt heel goed en de meeste leerlingen zijn hier heel
serieus mee bezig. Af en toe merken wij ook dat er wat onzin voorbij komt. Meestal zijn dat
wel grappige dingen, maar er schuilt ook een gevaar in. Soms wordt het iets onaardigs of
gemeens gezegd. Dat is absoluut niet de bedoeling. Wilt u hierover met uw kind in gesprek
gaan? Succes!
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!

Ingekomen stukken:
- Vanuit HVO en GVO een bijdrage
- In de bijlage vanuit Yorneo over PBS
*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.

