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Meivakantie

11 mei

Start school

Aan de ouders / verzorgers van de kinderen op obs Apollo,
De nieuwsbrief van vandaag.
Zoals jullie allemaal gezien hebben, gaan we na de meivakantie weer starten. Na de
persconferentie hebben we veel vergaderd en nagedacht over hoe dat er uit gaat zien.
Vandaag volgt er een brief vanuit BIJeen ( = bijlage) en uiterlijk morgen krijgt u een brief met
uitleg over de situatie op onze school. Binnen BIJeen hebben we afgesproken dat het
maatwerk is, dus dit kan per school verschillen.
Wat heel belangrijk blijft, is dat wij samen optrekken, ook na de meivakantie. Het blijft nog
steeds een unieke, bijzondere situatie waarvoor we ons allemaal voor moeten blijven
inzetten. Heel fijn om dat als team samen met alle ouders en kinderen te doen!
Zorg voor elkaar en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Nicolet ten Kate,
Directeur obs Apollo
Filmpje
Op onze website staat vanaf vandaag een filmpje voor jullie allemaal! -> KIJK SNEL!!
Lieve kinderen en ouders van obs Apollo
Wij missen jullie ontzettend
Het is zo stil op school
6 weken thuis aan het werk
Dat maakt ons trots
Ouders worden juf en meester
Wat een samenwerking
Samen kunnen we dit
Ga zo door
Tot snel
Liefs team obs Apollo

Na de meivakantie
Wij werken als school volgens een protocol na de meivakantie. Wat voorop staat is dat de
kinderen 50 % van de onderwijstijd naar school gaan. Veiligheid staat voorop en hygiëne is
heel belangrijk. U heeft vast vragen over hoe we hiervoor gaan zorgen.
Uiterlijk morgen krijgt u hier meer informatie over.
Wat we alvast even kunnen melden;
- Er is overleg geweest met onze MR om af te stemmen over onze plannen. Patrick Bos
zit daar namens de ouders in. Wanneer u vragen voor hem hebt, kunt u hem ook een
mailtje sturen: bospatrick@live.nl
- Er is ook even contact geweest met de penningmeester van de OR. Wij nemen na de
meivakantie een besluit over schoolreis en schoolkamp.
Ingekomen stukken:
•

Vanuit de gemeente HGV
Een uitnodiging voor een alternatieve wandel4daagse
Een gezond idee

•

Vanuit PBS ( Yorneo)
Een dobbelsteen om te maken

