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Donderdag 2 april 2020
Belangrijke data:
10 april-13 april

Goede vrijdag en Pasen

25 april-10 mei

Meivakantie

Aan de ouders / verzorgers van de kinderen op obs Apollo,
Na de persconferentie van afgelopen dinsdag weten we dat we nog een periode niet naar
school kunnen gaan. U heeft hier al een brief van onze bestuurder over gekregen en
vanmorgen heeft u een mail ontvangen welke gericht was aan de kinderen. In de bijlage van
deze nieuwbrief voegen wij een brief toe namens school.
Ook de komende periode willen wij de kinderen zo goed mogelijk ondersteunen om thuiswerk
te maken. Wij willen naast thuiswerkpakketten ook steeds meer online gaan betekenen voor
de kinderen.
Wanneer u vragen heeft kunt u altijd de leerkracht benaderen.
Ook ben ikzelf bereikbaar via de mail voor vragen: obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl
We willen u nogmaals zeggen dat we blij zijn met wat u thuis met de kinderen doet;
complimenten!!
En kinderen: Wij zijn ook zeker trots op jullie!! Wij missen jullie wel, gelukkig is er steeds
meer contact via Google Hangouts of anders.
De vakleerkrachten GYM hebben ook weer een filmpje opgenomen ( zie website). In de
bijlage vindt u uitleg over de opdracht van deze week!
In deze extra nieuwsbrief staan ook ingekomen stukken om aan u als ouder te melden. Er zijn
mogelijkheden om lid te worden van de bibliotheek en online boeken te lenen. Ook kunt u
stichting leergeld benaderen wanneer u thuis geen device heeft om online werk te kunnen
maken. Maak er gebruik van! Ik wil ook altijd wel helpen: stuurt u dan een mail?
Met vriendelijke groet,
Nicolet ten Kate,
Directeur obs Apollo

Thuiswerk
Komende maandag kunnen er weer thuispakketten opgehaald worden!
Nog even de tijdsplanning:
13.00 uur – 13.30 uur
13.30 uur – 14.00 uur
Nog even ter info:

Gezinnen met de achternaam A-K
Gezinnen met de achternaam L-Z
Hoe wordt u deze weken op de hoogte gehouden?

-

Op maandag en donderdag wordt er een mail via Parnassys naar u toe gestuurd met het
laatste nieuws.

-

Via Klasbord krijgt u minimaal 2x per week een bericht van de leerkracht van uw kind.

-

Er is contact via Google Hangouts mogelijk. In verschillende groepen werken kinderen
met Zulu connect. Kinderen hebben een inlogcode van de leerkracht gekregen( niet
gekregen? Dan werkt die groep er niet mee). In dit platform staat een icoontje met
Google Hangout. Wanneer de kinderen daar op drukken, volgt er een omgeving waarop
ze kunnen chatten met de leerkracht. Dit is bedoeld om eventuele vragen te stellen.
De leerkrachten zijn dagelijks tussen 10 en 12 uur beschikbaar om die vragen te
beantwoorden. Wanneer vragen bijvoorbeeld ’s middags worden gesteld, komt de
leerkracht er op terug wanneer hij/zij weer online is.
U kunt leerkrachten het beste vragen over ‘hoe en wat’, wanneer u er niet uit komt.

Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd mailen naar obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl.
Juf Nicolet checkt de mail dagelijks en zal zo snel mogelijk antwoorden.

Ingekomen stukken:

•

Vanuit de bibliotheek Hoogeveen

Vanaf nu is het ook voor jeugdleden mogelijk om online in te schrijven voor een bibliotheek
lidmaatschap. Wel zo handig om gebruik te blijven maken van onze service.

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

Beste Leerkrachten van het basisonderwijs,
Zoals ieder van jullie ongetwijfeld heeft ervaren is niet in ieder gezin een laptop voorhanden waarmee de kinderen
hun schoolwerk kunnen doen. Er komen bij ons veel aanvragen voor laptops binnen. Tot nu toe kunnen wij in de
behoefte voorzien. Toch is het de vraag of alle gezinnen die dat nodig hebben de weg naar Leergeld weten te
vinden.
Ons verzoek is of jullie als leerkracht in voorkomende gevallen willen wijzen op de mogelijkheid van een aanvraag
bij 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

•

Vanuit de gemeente Hoogeveen

Beste scholen, ouders en andere geïnteresseerden,

Beweegopdrachten
Omdat alle scholen gesloten zijn door het Coronavirus, is bewegingsonderwijs op dit moment
natuurlijk ook lastig. Als sportfunctionarissen van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen hebben
we daarom de afgelopen weken beweegopdrachten verzameld voor het basisonderwijs. Scholen
hebben dagprogramma’s gekregen om te delen en ook op facebook zijn elke dag 2 of 3 activiteiten
te vinden. Omdat de coronamaatregelen gisteravond zijn verlengd tot eind april, gaan we hiermee
verder in de vorm van een nieuwsbrief. Enkele scholen gaven daarnaast aan dat de hoeveelheid
documenten onhandig was, wat met een wekelijkse nieuwsbrief verholpen wordt.

Aanmelden nieuwsbrief
Wij kunnen de nieuwsbrief niet zomaar verzenden naar de bij ons bekende contactpersonen i.v.m.
de AVG. Om hem te ontvangen is aanmelden daarom nodig. De opgegeven mailadressen worden
alleen gebruikt voor deze nieuwsbrief gedurende de periode van thuisonderwijs.

Klik hier om je aan te melden
Bereik
Op dit moment wordt de software ingericht om de nieuwsbrief mogelijk te maken. Het streven is om
deze uiterlijk komende vrijdag te versturen. Ondertussen proberen we zoveel mogelijk scholen,
docenten, ouders en andere geïnteresseerden te bereiken. Daarom de vraag om bovenstaande link
en straks de nieuwsbrief te delen, zodat we zoveel mogelijk kinderen in Hoogeveen en De Wolden
kunnen voorzien van leuke activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Namens de sportfunctionarissen van De Wolden en Hoogeveen,

Frank Schuurman
Sportfunctionaris | Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
06-55470112 | f.schuurman@dewoldenhoogeveen.nl
www.dewoldensport.nl | www.sportiefhoogeveen.nl

