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Steps/skateboarden/skeelers 

Omdat er de laatste tijd wel heel veel spullen in de gang bij de kapstokken liggen, hebben we 
besloten dat steps/skeelers/skateboarden niet meer mogen worden meegenomen in school. Ze 
mogen bij de fietsen worden neergezet.  

In de pauzes wordt er niet gespeeld met deze materialen.  

Nieuwe directeur obs Apollo 

Mijn naam is Astrid Eenkhoorn en ik ben sinds 1 oktober de nieuwe directeur van 
obs Apollo. Misschien heeft u mij al rond zien lopen in school of op het school-
plein. Overdag kunt u mij ook vinden in het kantoor naast de ingang.  

Ik woon met mijn man en kinderen in Dalen. Mijn kinderen zijn 16 en 14 jaar en 
zitten op het Esdal College in Emmen. Mijn man werkt in Zwolle. 

In Dalen heb ik 17 jaar gewerkt als leerkracht en adjunct-directeur op obs Burg. 
Wessels Boerschool. In mei 2010 ben ik directeur geworden, eerst van 1 school en 
later van 4 scholen in Sleen, Noord-Sleen, Erm en Schoonoord.  

Ik heb gesolliciteerd op de functie van directeur van obs Apollo, omdat ik heel 
graag weer directeur van 1 school wilde zijn. Je kent dan alle kinderen en ouders 
en dat vind ik erg belangrijk. Ik heb mij al voorgesteld aan de kinderen van de school en ik hoop snel ook veel 
ouders te leren kennen. 

De school is een fijne school voor de kinderen en ik ga mijn best doen—samen met alle juffen en meester—om 
dat zo te houden. En natuurlijk blijven we kijken hoe we het onderwijs nog beter en leuker kunnen maken! 

Herfst 

Niet alleen buiten, maar ook 
binnen in onze school is de 
herfst begonnen. Carla heeft 
de hal bij de ingang heel mooi 
versierd. Dank je wel, Carla! 

Ook kun je er lekker griezelen, 
want het is alweer bijna Hallo-
ween! 

De herfstvakantie is van maan-
dag 18 t/m vrijdag 22 oktober. 
Lekker veel buiten spelen en 
bij slecht weer lekker lezen in 
het nieuwe boek dat je op de 
boekenmarkt hebt uitgekozen!  

Tot maandag 29 oktober. 

  

Kijkavond 14 oktober as. 

Donderdag 14 oktober is er van 18.00 tot 19.00 uur kijkavond op school. Alle ouders/verzorgers mogen een kijkje 
komen nemen in school.  

We hebben gewerkt aan het thema ‘Worden van je wil’ van de kinderboekenweek. De trotsmap ligt klaar en u 
kunt werkboekjes bekijken.   

We willen iedereen vragen om alleen naar het lokaal van de groep van uw kind te gaan.  



Even voorstellen: de onderwijsassistenten van obs Apollo 
 
Wat doen wij (onderwijsassistenten) op OBS Apollo?  
Wij zijn met drie onderwijsassistenten op school. In de onderbouw werkt juf 
Loes, in de middenbouw juf Aranka en in de bovenbouw juf Xandra.  
Wij ondersteunen zowel in de klas als buiten de klas. Iedere onderwijsassistente 
heeft een eigen werkplek op de gang. Buiten de klas is de begeleiding individu-
eel of in kleine groepjes van max. 4 leerlingen.  
Als onderwijsassistente heb je een belangrijke rol in de ontwikkeling van de leer-
lingen. Wij begeleiden en stimuleren de leerlingen hierbij. Dagelijks hebben wij 
overleg met de betreffende leerkracht. Ook hebben wij om de 2 maanden over-
leg met de intern begeleider en de directeur. Hierin worden de ontwikkelingen 
en ideeën besproken voor de volgende periode.  

Studiedagen schooljaar 2021-2022 

Dit schooljaar zijn op de volgende data studiedagen gepland. Alle kinderen zijn dan de hele dag vrij. 

• maandag 15 november 

• donderdag 10 februari 

• donderdag 14 april  

• vrijdag 17 juni  

• woensdag 29 juni 

Krentenbaard 

Er zijn nog steeds kinderen met krentenbaard! De GGD geeft het volgende advies: 

Heeft uw kind krentenbaard dan adviseren wij u naar de huisarts te gaan voor behandeling. Krentenbaard gaat 
vanzelf over, maar met medicijnen geneest het sneller en het is dan ook minder besmettelijk. Netjes hoesten en 
niezen kan helpen om krentenbaard te voorkomen, net als handen wassen en het schoonmaken van speelgoed en 
knuffels. 

Thuisblijven? Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon naar school en het kindcentrum. Thuisblijven helpt niet 
om verspreiding van krentenbaard te voorkomen omdat kinderen al besmettelijk zijn voordat er verschijnselen 
optreden en omdat de bacterie ook verspreid wordt door mensen zonder klachten. 

Blijf gezond! 

Even voorstellen: juf Sabine 
 
Hoi allemaal,  

Mijn naam is Sabine de Bruin en sinds dit schooljaar ben ik juf op OBS de 
Apollo. Ik ben 27 jaar oud en woon zelf ook in Hoogeveen. Op maandag en 
dinsdag ben ik in groep 8 en op donderdag en vrijdag ben ik in groep 1/2A.  

Ik vind lezen ontzettend leuk en wil ook graag mijn plezier in lezen overbren-
gen naar de kinderen zodat zij ook ontdekken hoe leuk lezen kan zijn.  

Ik ben een sportief persoon, zit op Crossfit, doe aan mountainbiken en geef 
daarnaast turnlessen bij Olympia Hoogeveen. Naast mijn sportiviteit houd ik 
van lekker koken en dit uiteraard ook op te eten.  

Tot ziens! 



Hallo ouder(s)/verzorgers,  
 
Via deze weg willen wij ons graag even voorstellen aan u/jullie. Wij zijn Rinske Franchimon, Hillechina Dijkstra en Djamilla 
Eleveld. Wij zijn School- en jeugdmaatschappelijk werkers op de Apollo en de Morgenster. Als u een vraag heeft over uw kind, 
de opvoeding of als u zich zorgen maakt kunt u bij ons aankloppen.  
 
Op dinsdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur houd het Schoolmaatschappelijk werk (SMW) inloopspreekuur naast de kamer bo-
venin school waar de logopediste zit.  
 

Buiten het inloopspreekuur is het SMW ook bereikbaar via het telefoonnummer:  0528- 278855 of het emailadres: 
d.eleveld@swwh.nl. Daarnaast is op de website www.swwh.nl informatie te vinden over ons aanbod. 
Mocht u vragen hebben, hulp, tips en/of adviezen willen dan bent u van harte welkom! 

Onze werkdagen zijn: 
Rinske (links):  maandag, dinsdag en donderdagochtend 
Hillechina (midden): maandag, dinsdag en donderdag (vier uur werkzaam voor het basisonderwijs) 
Djamilla (rechts): dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

MR-nieuws 

Dinsdag 14 september jl. hebben we de eerste MR vergadering van dit jaar gehad.  
Juf Rochelle heeft de MR verlaten omdat ze een andere baan heeft. Juf Simone zal vanaf dit schooljaar plaats 
nemen in de MR.  
De samenstelling van de MR is nu: 
Patrick Bos (penningmeester) 
Dieuwertje Jansen 
Juf Simone (voorzitter) 
Juf Lisanne (secretaris)  
 
We hebben het jaarverslag van de MR goedgekeurd en een begin 
gemaakt aan het jaarplan. Deze zullen binnenkort verschijnen 
op de site. Mochten jullie punten of vragen hebben voor de MR? 
Vraag één van de leden!  

Belangrijke data 

• 6 t/m 17 oktober  kinderboekenweek 

• 14 oktober   kijkavond van 18.00 tot 19.00 uur 

• 18 t/m 22 oktober  herfstvakantie 

• maandag 15 november studiedag: alle kinderen hele dag vrij 

• vrijdag 3 december Sinterklaas op school: alle kinderen om 12.00 uur vrij 

• vrijdag 24 december begin kerstvakantie: alle kinderen om 12.00 uur vrij 

http://www.swwh.nl

