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Aan de ouders / verzorgers van de kinderen op obs Apollo,
De nieuwsbrief van vandaag!
Wat fijn om te zien dat alle kinderen elke morgen rustig naar hun eigen klaslokaal lopen. Ook
is er rust tijdens de haal en breng momenten en houdt iedereen rekening met elkaar. Heel
goed om te zien, wij zijn trots op jullie!
Deze week wordt meer bekend over de volgende termijn van naar school gaan. U begrijpt dat
dit weer voor het nodige denkwerk gaat zorgen bij ons. Wij hopen u volgende week meer te
kunnen vertellen.
Wij kunnen u alvast vertellen dat alle studiedagen gedurende de rest van dit schooljaar
komen te vervallen. Dat betekent dat de kinderen op die dagen gewoon naar school toe gaan.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Nicolet ten Kate,
Directeur obs Apollo
HVO GVO
De kinderen in groep 5 en 6 hebben vorige week een formulier meegekregen over HVO en GVO
komend schooljaar.
Wilt u ervoor zorgen dat dit deze week ingeleverd wordt?

Bericht over schoolreis en schoolkamp
Helaas gaan de schoolreisjes en schoolkamp dit schooljaar niet door. In verband met alle
maatregelen rondom Corona is het niet mogelijk dit te realiseren.
Onderstaand een belangrijk bericht van onze penningmeester van de OR:

Beste ouders/verzorgers,
Zoals jullie wellicht al gedacht hebben gaan de schoolreisjes en het kamp dit schooljaar helaas
niet door. Er zijn al veel ouders/verzorgers die het schoolreisgeld en kampgeld al hebben
betaald, waarvoor mijn dank. De ouders/verzorgers die nog niet hebben betaald ontvangen
dus ook geen herinnering.
Voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 8 die op kamp zouden gaan wordt het
kampgeld teruggestort op uw rekening, hiervoor hoeft u niks te doen.
Voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 1 t/m 7 waarvan het schoolreisgeld al
betaald is heeft u de keuze om dit geld terug te laten storten, of te laten staan zodat het voor
het schooljaar 2020/2021 al betaald is. Dit geldt dus alleen voor het schoolreisgeld en niet
voor de vrijwillige eigen bijdrage.
Onderstaand een uitleg hoe ik dit voor u op de juiste en snelste manier kan verwerken.
· Ik ontvang graag van u een email met daarin uw keuze of u het geld terug wil laten storten
of dat u het geld wil laten staan voor schooljaar 2020/2021
· Vermeld in de email de naam van uw kind(eren) en in welke groep ze zitten
· Als u het geld terug wilt, zal het worden teruggestort op het rekeningnummer waarmee het
ook betaald is
Voor de kinderen van groep 1 en 2 zal het om een bedrag gaan van € 15,- per kind
Voor de kinderen van groep 3 t/m 7 zal het om een bedrag gaan van € 25,- per kind
Voor de kinderen van groep 8 zal het om een bedrag gaan van € 50,- per kind

Het emailadres waar u naar toe mag mailen is: penningmeesterobsapollo@hotmail.com
Mochten er nog vragen zijn dan mag u dit ook in de email erbij zetten en dan probeer ik die
ook te beantwoorden.
Groetjes Miranda Kriekjes (penningmeester OBS Apollo)

-Parro herinnering: ( een aantal ouders moet zich nog even aanmelden ;-) )
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Wij gaan Parro gebruiken op school . Doe je met ons mee? Binnenkort ontvang je van ons een e-mail zodat jij ook
Parro kan gebruiken. Deze app geeft ons veel voordelen.
Altijd op de hoogte
Het wordt voor mij makkelijk om jou op de hoogte te houden. Mijn berichten komen
direct aan én kun je - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken!

Bekijk de leukste momenten van je kind
Ik kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s met je
delen. Geniet mee met de leukste avonturen van je kind.

Direct contact met onze school
Ik heb hiermee één plek in handen om met jou (privé) en met alle andere ouders te
communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben.

Veilig & privé
Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Via Parro kun je
aangeven waar foto’s van jouw kind gedeeld mogen worden.
Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders.

Ik heb jouw e-mailadres nodig zodat jij ook Parro kan gebruiken. Vul het onderstaande
in en lever dit briefje weer bij mij in als we jouw e-mailadres (nog) niet hebben.

Naam:....

E-mail:....

Zoek op ‘Parro’ in:

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com.

Ingekomen stukken:
-

Geen verkiezingen wijksmederij Krakeel

Dit jaar zijn er geen verkiezingen georganiseerd door de initiatiefgroep wijksmederij Krakeel. In het
lopend vuur treft u de uitleg en de nieuwe ontwikkelingen aan. U kunt het lopend vuur openen via deze
link https://www.wijkkrakeel.nl/lopend-vuur/. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in de wijk.
Veel leesplezier.

