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Belangrijke data:
14 december

Foute kersttruien dag op school

20 december

Kerstdiner op obs Apollo, 17.30 – 18.30 uur

21 december

Kinderen zijn om 12 uur vrij, start van de kerstvakantie!

2018

Mededelingen:
-

-

Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de inval op maandag en dinsdag in groep 8, na de
kerstvakantie. Tot de kerstvakantie hebben we het als volgt geregeld: Juf Nicolet staat voor de
groep op maandag en dinsdag. De andere dagen is juf Marloes er gewoon.
Nog meer babynieuws! Juf Denice is zwanger en krijgt in juni een baby. Van harte gefeliciteerd juf
Denice; geniet van deze bijzondere tijd!
Van Sinterklaas naar kerst; het ziet er
weer prachtig uit op school! Bedankt
voor alle hulp!

Kerst

Wie helpt ons aan de volgende spullen??
Glazenpotjes, dennengroen en ander materiaal waar
je kerstbakjes mee kan maken.
Het mag ingeleverd worden bij juf Lisanne of juf
Eline.
Het Kerstdiner
Dit jaar willen we graag een iets andere invulling aan het kerstdiner geven. Voorgaande jaren konden jullie zelf
aangeven wat jullie wilden maken. Helaas kwam het wel eens voor dat er die avond van sommige gerechten niet
of nauwelijks van werd gegeten.
Om verspilling van eten en teleurstelling tegen te gaan bedenken we dit jaar in de klas samen met de kinderen
het kerstmenu. Zo krijgen we een gevarieerd menu dat vrijwel iedereen lekker vindt.
Wanneer het menu is opgesteld kunnen de ouders kiezen welk gerechtje er gemaakt gaat worden. In de
onderbouw zal dit menu op de deur hangen en kan er op ingeschreven worden, in de bovenbouw zal dit via
klasbord gaan.
Mocht dit voor u financiële problemen opleveren, dan kunt u dit bespreken met juf Nicolet.
Dit jaar zijn de ouders vanaf 18.15 uur welkom in de patio voor een drankje met gezellige muziek en de
kerstman.
Als het kerstdiner afgelopen is, is er nog een optreden van alle kinderen en daarna kunnen de kinderen uit de
klas gehaald worden en is het tijd om naar huis te gaan.

PeutersBijeen

19 December is de volgende PeutersBijeen.
Van 9 uur tot 10 uur bent u morgen van harte welkom met
uw peuter van 3 jaar! Locatie: groep 1/2.
Schoolfruit
Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen alle kinderen
op onze school ‘Schoolfruit’. Het komt regelmatig voor dat wij fruit over hebben na deze 3 dagen. Dat is
natuurlijk zonde. Wanneer u fruit ook thuis kunt gebruiken, kunt u wat meenemen.
Wij leggen de voorraad fruit elke week in het kraampje beneden neer, zo kunt u daar zelf iets van meenemen.
Tot de kerstvakantie is deze nog prachtig versierd, u kun dan even naar meester Jurrien lopen in groep 6.
Wanneer er op vrijdag nog fruit op school over is, wordt dit verdeeld onder de groepen. Ook worden er wel
smoothies van gemaakt door de kinderen die bij juf Xandra komen!

PBS
Bij ons op school werken wij volgens
de methode Positive Behaviour
Support. Dat betekent dat wij veel
aandacht besteden aan het positieve
gedrag van de kinderen.
Wij vinden de volgende waarden erg
belangrijk;

Respect

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

OBS Apollo zamelt geld in voor kinderen in nood

In ons land is Kerst een tijd van gezelligheid en warmte. Voor kinderen in oorlogsgebieden en
vluchtelingenkampen ziet het er heel anders uit.
Daar gaan wij met z'n allen iets aan doen.
Op 14 december is het Foute Kersttruien-dag van “Save the Children”.
Knutsel, leen of koop een foute kersttrui en trek die aan op 14 december.
Op school maken we die dag van alle groepen een foto. Deze groepsfoto kunnen jullie kopen en de opbrengst
gaat naar kinderen in nood.
De bijdrage voor de foto is vrijwillig maar we dagen jullie uit hiervoor zoveel mogelijk geld in te zamelen bij
familie, buren en vrienden. Het minimum bedrag is 1 euro.
Hoe kan je dat doen?
Ga, gekleed in jouw gekke kersttrui naar je opa, oma, buren en vrienden en zeg dat ze een foto van je mogen
maken. In ruil daarvoor vraag je een kleine bijdrage voor de actie.
Het geld dat je ingezameld hebt lever je tussen 17 en 21 december in bij de leerkracht van jouw groep.
Op 21 december worden de foto’s (10 bij 15 cm) uitgedeeld in de groepen.
Met de opbrengst van alle kerstgekkigheid helpen we kinderen in nood: want ook met kerst hoort niemand alleen
te zijn, met een hongerige maag naar bed te gaan of het koud te hebben. Jouw bijdrage wordt gebruikt om
alleenstaande kinderen te herenigen met hun ouders, voedsel uit te delen en voor warme kleding, schoenen of
dekens.
Jouw ingezamelde geld is heel waardevol:
€ 3,50 = warme sokken voor 6 Syrische kinderen
€4

= warme maaltijd voor een kind

€ 4,50 = warme winterjas voor een kind in Syrië
€ 25

= voedsel voor een maand voor een gezin

€ 90

= tent, dekens, matrassen voor een gezin

Voor de duidelijkheid: Het is geen verplichting om hier aan mee te doen.

Jong Krakeel en Actief Jong Hoogeveen
Vanaf dit jaar moeten alle kinderen van groep 5-8, die mee willen doen aan het naschools aanbod in Krakeel,
zich aanmelden via de website www.actiefjonghoogeveen.nl. Op deze website staan nog veel meer leuke
activiteiten! Ga snel kijken!
Waar je altijd naar binnen kunt lopen:
- Sport en Speel: Elke woensdagmiddag 14.15 – 15.15 uur

Krajicek Playground

Gratis

 Wij zijn ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers bij activiteiten!!! Graag opgeven bij juf Nicolet.

Ingekomen stukken:



Gemeente Hoogeveen

Vanuit de gemeente Hoogeveen is er een bijlage verstuurd met tips voor een gezond ontbijt en lunch.
Jeugdcross recreatiegebied Schoonhoven
Op zondag 27 januari vindt er een hardloopcross plaats in recreatiegebied Schoonhoven te
Hollandscheveld. De jeugdcross is een hardloopwedstrijd waarbij je in de bosrijke omgeving een
uitdagend en onverhard parcours loopt van 500 m, 1 km of 2 km. De organisatie is in handen van
Sportief Hoogeveen en de Snelle Rakkers. Je kunt je gratis aanmelden voor de volgende afstanden.
11.00 uur - jeugd t/m 9 jaar, 500 m
11.15 uur - 10 t/m 12 jaar, 1 km
11.30 uur - 13 t/m 15 jaar, 2 km
Elke deelnemer krijgt een medaille. De snelste jongens en meiden per afstand krijgen er natuurlijk
een in de kleuren, goud, zilver of brons.
Je kunt je in het paviljoen vanaf een uur voor de wedstrijd inschrijven voor de wedstrijd. Handiger is
om je van tevoren online in te schrijven. Dit kan via www.ambtenarencross.nl
De sluiting van de inschrijving is 15 minuten voor de aanvang van de te lopen afstand.
Met vriendelijke groet,
Nienke IJmker
Sportfunctionaris | Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
0528-291766 | 06- 52302770| n.ijmker@dewoldenhoogeveen.nl
www.dewoldensport.nl | www.sportiefhoogeveen.nl
Aanwezigheid: maandag t/m vrijdag



HVO

Na de herfstvakantie stonden de eerste lessen HVO in het teken van respect. Wat is respect? Dit was de centrale
vraag in met name de eerste les. Iedereen hoort dit woord zoveel dat het hierdoor zijn betekenis een beetje kan
verliezen. Door hier met de groep bij stil te staan, krijgt het weer meer betekenis voor de kinderen.
In november staan we met HVO uitgebreid stil bij de kinderrechten. 20 november is de internationale dag van de
rechten van het kind. De leerlingen hebben ontdekt welke rechten er zijn voor kinderen. Vervolgens hebben ze
voor zichzelf de kinderrechten in volgorde gezet van wat zij het belangrijkst vinden. Recht op zorg en recht om op
te groeien bij je eigen familie kwamen vaak naar voren in de top drie. Maar hoe zit het dan wanneer eigen familie
niet meer goed voor een kind kan zorgen? Hier is uitgebreid over gepraat en er is gezocht naar oplossingen.
Kinderen stellen ook vragen hierover naar elkaar. Mooie gesprekken zijn hierover gevoerd.
Zo vlak voor de feestdagen staan wij stil bij de verschillende tradities. Hoe worden feestdagen bij mij gevierd? En
bij jou? Maar ook kijken we naar kinderen die verder weg wonen.
Ik wens u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019!
Vriendelijke groet,
Bianca Stegeman
HVO-docent

