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Pinksteren, leerlingen vrij

Vanaf 8 juni

Nieuwe fase; kinderen weer volledig naar school

25
mei

2019

Aan de ouders / verzorgers van de kinderen op obs Apollo,
Na een lang weekend vrij zijn we vandaag weer begonnen op school. Fijn om de kinderen
weer te zien. We zijn nog steeds erg tevreden over hoe alles gaat. Lesgeven aan kleine
groepen is fijn, zo krijgt iedereen extra veel aandacht. Sommige kinderen zijn verkouden (dit
is maar een klein aantal) en blijven thuis, fijn dat u dit als ouder serieus op pakt.
Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat er vanaf 8 juni weer lesgegeven gaat worden
aan alle kinderen in het basisonderwijs. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet helemaal
duidelijk.
Komende woensdag wordt er een protocol vanuit de PO raad gepresenteerd die wij gebruiken
als richtlijn. Op donderdag volgt dan een vergadering met alle directeuren van stichting
Bijeen. Vervolgens wordt er op schoolniveau afgestemd hoe het er uit gaat zien.
U snapt dat dit dus enige tijd en energie vraagt. Volgende week zullen wij u laten weten wat
dit betekent voor alle kinderen op obs Apollo.
Wanneer u nog vragen heeft, mail gerust naar obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl of bel maandag
even naar school 0528-262616.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Nicolet ten Kate,
Directeur obs Apollo
Juf Bertine in groep 7
Vanaf vandaag komt juf Bertine weer terug na haar zwangerschapsverlof. Zij zal vooral in
groep 7 gaan ondersteunen. Juf Maaike blijft eerst nog gewoon in de groep lesgeven. Voor de
kinderen van groep 7 betekent dat zij nog meer ondersteunt worden bij het leerproces op dit
moment!
HVO/ GVO ( groep 5 en 6)
Wanneer u dit nog niet heeft doorgegeven, wilt u dit dan z.s.m. doen?

Ouderbijdrage terug krijgen i.v.m. annuleren schoolkamp en schoolreisjes
Wederom een bericht namens de penningmeester van onze ouderraad:

Schoolreis/kamp
Beste ouders/verzorgers,
Voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 8 die op kamp zouden gaan word 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 geld 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

Graag een bericht sturen naar de penningmeester:
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

