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OPEN DAG 

Woensdag 23 maart van 9.00—11.00 uur is er open dag op obs Apollo. 

Heeft u een kind dat 3 jaar oud is en u wilt komen kijken op onze school, dan bent u van harte welkom!  
Graag even aanmelden bij juf Astrid, tel. 0528-262616. Tot woensdag! 

Studiedagen schooljaar 2021-2022 

Dit schooljaar zijn op de volgende data studie-
dagen gepland. Alle kinderen zijn dan de hele 
dag vrij. 

• donderdag 14 april  

• vrijdag 17 juni  

• woensdag 29 juni 

Kledingbeurs—hulp gezocht 

Binnenkort is er weer de kledingbeurs, zie bijlage. 

Behalve de hulp van vrijwilligers op deze twee dagen, zou 
het fijn zijn als er hulp komt om deze beurs te organiseren. 
Wilt u wel eens weten, wat de organisatie precies inhoudt, 
voordat u beslist om te helpen, dan bent u van harte wel-
kom om dit jaar alvast een keertje mee te kijken.  

Heeft u interesse, stuur dan een mail naar: 

Marleen Wobben, marleen_wobben@hotmail.com. 

ANWB streetwise 

Op donderdag 31 maart komen medewerkers van de ANWB op onze school om verkeersactiviteiten te doen. In 
alle groepen komen verschillende zaken aan de orde. 

Groep 1 en 2: Toet toet 

De kinderen leren verkeersgeluiden te herkennen en oefenen het oversteken. 

Groep 3 en 4: Blik en klik 

De kinderen leren veilig oversteken tussen auto’s. En waarom is het 
belangrijk om je gordel te dragen als je in een auto zit? 

Groep 5 en 6: Hallo auto 

De kinderen mogen meerijden in een lesauto en leren alles over de 
remweg van een auto.  

Groep 7 en 8: Trapvaardig 

De kinderen oefenen hun praktische fietsvaardigheid op een uitdagend 
parcours en trainen moeilijke manoeuvres. 

Belangrijke data 

23 maart  open dag 

30 maart  Peuters Bijeen 

31 maart  ANWB streetwise 

Bijlagen 

• kinderkledingbeurs 

• JOGG-weetje 

• FitInKrakeel 

• UNICEFloop 

• ouder– en kindgym 

Peuters Bijeen 

Op woensdag 30 maart van 9.00 tot 10.00 uur 
zijn alle 3–jarige peuters van harte welkom om 
te komen spelen in groep 1/2. 

U kunt zich aanmelden bij juf Astrid, tel. 0528-
262616. 

Wisseling leerkrachten 

Juf Sabine geeft sinds de voorjaarsvakantie op 
maandag en dinsdag les aan groep 8.  

In groep 5 hebben we een ‘ nieuwe’ leerkracht: 
meester Thomas.  Hij geeft alle dagen les aan 
deze groep. Welkom, meester Thomas! 



Kinderkledingbeurs op 8 en 9 april!  

 

De voorjaar-zomerbeurs zal plaats vinden op 9 april in de Magneet!  
 
Op vrijdag 8 april is de inbreng. Zaterdag 9 april vindt de verkoop plaats in de gymzaal 
van de Magneet van 9.00 uur tot 12.00 uur.  
Er zijn weer kledinglijsten te verkrijgen!  
 
Hoe werkt de kledingbeurs? 
U kunt kinderkleding maar ook babybenodigdheden en speelgoed inbrengen.  
U bepaalt wat uw artikelen moeten opbrengen. Dit vult u in de op de inschrijflijst die u bij 
de organisatie kunt opvragen. Op 1 kledinglijst kunnen 25 artikelen  worden ingeschreven. 
 
Van de opbrengst gaat 40% naar de scholen. Hier kopen wij speelgoed of spelletjes voor, 
waar alle kinderen plezier aan beleven. De overige 60% van de opbrengst is voor u. 
 
Voor speelgoed hebben wij eigen lijsten gemaakt. Op 1 speelgoedlijst kunnen 15 artikelen 
worden ingeschreven. (helaas zijn de speelgoedlijsten voor deze beurs al vergeven)  
 
De lijsten kunt u opvragen bij Dominique de Vries of Marleen Wobben, Of stuur een e-
mail naar kledingbeurskrakeel@live.nl 
 
Zonder vrijwilligers kunnen wij geen beurs houden! 
Wij zoeken voor  de beurs vrijwilligers. Heeft u zin en tijd om één of meerdere dagdelen te 
komen helpen, dan vernemen wij dat graag! Als dank voor het helpen mogen de vrijwil-
ligers vrijdagavond al kleding kopen. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger dan kunt u een 
e-mail sturen naar kledingbeurskrakeel@live.nl.   
 
Heeft u niets om in te schrijven, dan zien we u uiteraard graag bij de verkoop op zaterdag 
9 april van  9.00 tot 12.00 in de gymzaal van de Magneet! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dominique de Vries en Marleen Wobben  
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