NIEUWSBRI EF
obs Apollo ---

Grote Beer 36 ---

7904 LW Hoogeveen ---

tel. 0528-262616

website: www.obs-apollo.nl --- email: obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl

Belangrijke data:
10 mei - 13 mei

Hemelvaartsweekend; kinderen vrij

16 mei

Schoolkorfbal

21 + 22 mei

Vrij , i.v.m. Pinksteren

7
mei
2018

Mededelingen:
- Babynieuws: Juf Laura en haar man zijn afgelopen vrijdag,
4 mei 2018, de trotse ouders geworden van BAS! Sam is nu
een grote broer. Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk
toegewenst!
- Deze week hebben juf Eline en juf Lisanne een BHV cursus.
Komende woensdag is juf Rowena in groep 3, in groep ½ A
komt een invaller; juf Margreet.
- Binnen Bijeen worden werknemers uitgedaagd om zichzelf
te ontwikkelen. Een aantal teamleden van de Apollo heeft
hier belangstelling voor, super! Dat betekent wel dat er gedurende 2018 verschillende
scholingsdagen zijn. Dit is deels op werkdagen van teamleden en deels op vrije dagen. Het
kan betekenen dat uw kind een dag een invaller voor de groep heeft staan in verband met
deze studiedagen. De leerkrachten zullen dit even laten weten via klasbord.
Plantjesmarkt
Komende woensdag is de uitgifte van de plantjes! Denkt u er aan
dat dit deze dag opgehaald wordt?

Oud papier
Ondanks een goede voorbereiding is er helaas een fout geslopen in de verzameldagen van het
oud papier. De inzamel dag van donderdag 14 juni a.s. komt te vervallen en wordt vervangen
door donderdag 7 juni a.s. Dit i.v.m. de avond 4-daagse. Graag dit bericht zoveel mogelijk
delen (Facebook, Instagram, enz.) en vertel het aan uw buren, etc. Alvast bedankt!
LET OP! De datum voor onze volgende oud papier actie is 17 mei i.p.v. 10 mei i.v.m.
Hemelvaart.
Namens de oud papier commissie.

Jong Krakeel:
Achter de schermen wordt er wederom gewerkt aan een leuk
aanbod, meer info volgt!
Wat steeds terug komt:
-Sport en Speel in gymzaal. Het is elke woensdag van 14.15 uur tot
15.30.
-Kinderdisco, 1 x in de maand. 25 Mei is de volgende!

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: 16 mei 2018

groep 1/2

Vanuit de Gemeente Hoogeveen
*Tips* voor gezonde traktaties!

Benodigdheden:
Appel.
Crêpepapier.
Wit papier.
Lijm.
Zwarte stift met eetbare inkt.
1. Knip stroken van de crêpepapier.
2. Strik deze stroken om de appel.

3. Teken oogjes op het witte papier en
knip deze uit.
4. Plak de oogjes op het crêpepapier.
5. Teken met een zwarte stift met eetbare
inkt een mond op de appel.

