Hoogeveen, 26 maart 2020,

Aan de ouders / verzorgers van de kinderen op obs Apollo,

De tweede week vordert gestaag. Afgelopen maandag hebben we veel ouders
gezien en gesproken die het thuiswerkpakket hebben opgehaald. De komende
tijd kunnen alle kinderen dus verder aan de slag. Succes!

U volgt vast ook het nieuws en heeft gehoord over de landelijke maatregelen tot 1 juni 2020. Wat
betreft het basisonderwijs is er op dit moment nog geen nieuws. Waarschijnlijk wordt er dinsdag 31
maart meer duidelijk over de situatie na 6 april. Wij houden u op de hoogte!

Ik heb afgelopen week nog even contact gehad met de MR van school, fijn om even bij te praten.

Bovenschools hebben wij veel contact met elkaar over deze situatie. In verschillende werkgroepen
worden zaken weggezet. De vakleerkrachten gym hebben weer een leuk filmpje opgenomen deze
week. Op de website van Bijeen kunt u het filmpje weer bekijken! In de bijlage vindt u een formulier
welke gebruikt kan worden bij het spel.

Als school hebben wij contact met de sportfunctionarissen van de gemeente Hoogeveen. Zij
Inmiddels is besloten dat de wandelvierdaagse in Hoogeveen niet door gaat in juni. Op dit moment
komen er 3 keer per dag beweegtips op de facebookpagina van sportief Hoogeveen te staan. (*TIP*)

Verderop vindt u een bijdrage vanuit SWW.

Wat het allerbelangrijkste is op dit moment: Blijf gezond!

Met hartelijke groet,
Namens het team,

Nicolet ten Kate
Directeur obs Apollo

Ingekomen stukken:

Beste ouders/verzorgers,
We zitten in een lastige/moeilijke tijd, wat op iedereen effect heeft en voor iedereen
wennen en aanpassen is. Onze complimenten naar jullie, maar ook naar school hoe
iedereen hier mee omgaat en alles zo goed mogelijk proberen te doen.
Voor ons werk gelden er ook wat aanpassingen, maar wij zijn nog altijd per mail of
telefonisch be-reikbaar. U kunt ons elke werkdag mocht dit nodig zijn bereiken op
het volgende nummer; 0528-278855. U kunt dan vragen naar Hillechina Dijkstra
(ma, di, do) of Djamilla Eleveld (di, wo, do, vrij).
Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen een ieder
veel succes, kracht en gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,
Hillechina Dijkstra en Djamilla Eleveld

