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2 juli

Alle kinderen zijn vrij; de leerkrachten hebben een studiedag

3 juli

Schoolreis groep 1/2 naar Coevorden; Cowboys en Indianendorp

4 juli

Schoolreis groep 3-4-schakelklas naar Drouwenerzand

5 juli

Schoolreis groep 5-6-7 naar Attractiepark Slagharen

12 juli

Musical groep 8

16 juli

Groep 8 wordt de school uitgegooid! Tijd: 11 uur

17 juli

Dinsdagmiddag zijn de kinderen vrij om 12 uur, team heeft vergadering

20 juli

Laatste schooldag, 12 uur vrij!

Mededelingen:
Ik stuur u een extra nieuwsbrief, want de reguliere nieuwsbrief wordt op 2 juli niet verstuurd
i.v.m. de studiedag van de leerkrachten. Op 16 juli volgt de laatste reguliere nieuwsbrief.
Tussentijds zal ik u op de hoogte houden over de laatste stand van zaken door middel van
extra nieuwsbrieven als dat nodig is.
Met vriendelijke groet,
Nicolet ten Kate

Juf Esther, onze intern begeleider
Juf Esther zal volgend school jaar niet meer bij ons op school werken. Zij heeft een baan
aangenomen als intern begeleider dichter bij huis, in Heerenveen. Dit is heel erg jammer voor
ons, maar wensen juf Esther ook heel veel plezier en succes met haar nieuwe uitdaging!
U begrijpt dat wij nu op zoek zijn naar een geschikte opvolger van juf Esther. Wij houden u
op de hoogte.
Formatie 2018-2019
De formatie, dat wil zeggen welke leerkracht voor welke groep staat, voor komend schooljaar
is nog niet helemaal rond. Ik wil een volledig beeld naar buiten brengen en dat is nu nog niet
duidelijk. Op zeer korte termijn volgt er meer nieuws.

Groep 8
Groep 8 wordt op maandag 16 juli om 11 uur de school uitgegooid! Zij ronden dan hun tijd op
obs Apollo af! Heel veel succes allemaal op jullie volgende school, maar eerst.. VAKANTIE!! 😊

Vervanging
Zoals u weet zoeken wij vervanging wanneer er een leerkracht ziek is. Helaas is dit komende
week niet voor alle dagen gelukt.. De schakelklas is op dinsdag 3 juli en vrijdag 6 juli ook vrij.
Wij vinden het heel vervelend, maar het is niet anders.. Wanneer dit een probleem is, wilt u
dit dan doorgeven aan juf Nicolet voor dinsdag 3 juli? Wij zorgen dan dat uw kind intern
wordt opgevangen. Dit kan via: obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl

Jong Krakeel:
Vrijdag 29 juli wordt het naschools aanbod van Jong Krakeel afgesloten
met een toetjesbuffet. Bij binnenkomst krijgt u een toetje en een
muntje voor één consumptie. Kinderen en vrijwilligers geven doorlopend
verschillende workshops en presentaties van activiteiten die het
afgelopen jaar zijn geweest.
De avond wordt afgesloten met een groot discofeest.

Vanaf 18.00 uur is het toetjesbuffet geopend en
starten de presentaties. De disco begint om 19.15 uur.
Houd de facebookpagina van Jong Krakeel in de gaten voor meer informatie!
Jij komt toch ook??!!!

Voorstelling groep 7 en 8
Afgelopen donderdag heeft groep 7 een ontzettend leerzame en leuke dag gehad over
‘omgaan met geld’. In samenwerking met de Gemeentelijke Krediet Bank is dit opgezet. Wij
waren erg trots op de opkomst!
Schoolreisbijdrage
Wilt u de schoolreisbijdrage zo snel mogelijk betalen? U heeft inmiddels een herinnering
gehad. Wanneer dit een probleem is, graag even doorgeven aan juf Nicolet voor de
schoolreisjes van de kinderen.

PeutersBijeen

De 3e woensdagochtend wordt de
leukste van de maand!
Voor het eerst naar de basisschool met PeutersBijeen!
Peuters zijn leergierig, willen van alles weten en leren. Ze kunnen niet wachten tot ze naar
school mogen. Daarom mogen peuters vanaf 3 jaar naar onze school met PeutersBijeen.
PeutersBijeen is er voor peuters vanaf 3 jaar. PeutersBijeen is voor iedereen en vrijblijvend!
Voor peuters en hun ouders, die niet kunnen wachten om naar school te mogen. Peuters die
willen spelen en leren, samen met andere peuters.
Elke derde woensdagochtend van de maand zijn ze met hun ouder(s) welkom op onze school.
Het programma loopt van 09.00 tot 10.00 uur. Je mag gerust meerdere ochtenden komen.
Aanmelden graag via een aanmeldformulier op de website of even een mailtje naar school.

De volgende PeutersBijeen: 11 juli 2018

groep 1/2

