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Belangrijke data:

2019
12 maart

Leerlingen vrij! Teamleden hebben een studiedag

13 maart

Koffie ochtend, start 8.30 uur in de personeelskamer

15 maart

Stakingsdag -> De leerlingen zijn vrij!

20 maart

Open dag Bijeen, nieuwe ouders kunnen komen kijken!

20 maart

PeutersBijeen van 9 uur tot 10 uur

Mededelingen:
-

-

-

13 Maart kunt u weer een kopje koffie komen drinken en ondertussen bijpraten met
juf Nicolet. Zij zal vertellen over de schoolontwikkeling en natuurlijk is er ook
ruimte om vragen te stellen. U bent van harte welkom!
Komende donderdag komt onze nieuwe IB-er kennismaken op school. Vanaf 1 april
komt juf Rika Grooten hier werken. Juf Karin, onze interim IB-er, wordt dan weer
ingezet op een andere school.
Alle kinderen hebben een flyer meegekregen met informatie over de open dag op
alle scholen van Bijeen. Wilt u deze bij familie, buren of kennissen met kinderen
van 3 jaar onder de aandacht brengen? Tijdens de open dag geven kinderen van de
leerlingenraad een rondleiding door de school en is er gelegenheid tot vragen
stellen.

obs Apollo bestaat 50 jaar!
Het feestelijke programma op 26, 27 en 28 maart 2019
Dinsdag 26 maart
8.30 uur opening van de feestweek, ouders en kinderen zijn welkom in de
patio. Burgemeester Loohuis en bovenschoolse directeur Zweers Wijnholds
zullen een feestelijk spandoek onthullen. De school blijft tot 8.30 uur dicht.
De kinderen zullen vandaag naar de bioscoop gaan, de groepen 1 tot en met 4 bekijken de film ‘Klara en de gekke
koeien’ en de groepen 5 tot en met 8 gaan naar ‘Asterix & het geheim van de toverdrank’. ’s Middags worden zij
getrakteerd op een feestelijke lunch. Voor de lunch wordt dus gezorgd, wilt u wel fruit mee geven? En een bord,
beker en bestek?
Woensdag 27 maart
Aangepaste schooltijden 9.30 tot 15.00 uur. Vandaag komt Circus Tadaa! bij ons op school, we zullen de hele dag
een programma volgen, met alle kinderen, waarin zij allemaal een circusact zullen leren. ’s Middags om 14.00 uur
is de voorstelling op het grote schoolplein. Bij slecht weer vindt het in de gymzaal plaats. Alle ouders zijn van
harte welkom om 14.00 uur om de voorstelling te komen bekijken!
De kinderen moeten op deze dag alleen drinken en een lunch mee naar school! Wilt u er voor zorgen dat uw
kind deze dag sportkleding en sportschoenen draagt?
Donderdag 28 maart
Vandaag kunnen de kinderen deelnemen aan verschillende workshops, een selectie van de workshops die worden
aangeboden: judo, streetdance, dammen, handletteren, een beautysalon, muziek en muziekinstrumenten maken
en nog veel meer. De kinderen hebben inmiddels een keuze gemaakt!
Op deze dag moeten de kinderen wel drinken, fruit en een lunch mee naar school!
Ingekomen stukken:

The floor is Yours, in samenwerking met SWW
Samen met het Jeugd sport en cultuurfonds willen wij het project The Floor is Yours gaan
starten. Het lijkt ons een goed idee om het in Krakeel te houden. Het is de bedoeling dat een
groep van 10-15 leerlingen uit groep zeven en acht in 10 lessen een toffe choreografie wordt
geleerd. Zij zullen dan mee doen aan een landelijke finale om Hoogeveen te
vertegenwoordigen.
Wij gaan kijken of we in Krakeel de groep vol kunnen krijgen, mocht dit niet lukken, dan gaan
we verder in Hoogeveen kijken.
Dit is een link die je kunt bekijken.
https://youtu.be/e4oFAtG5SFI
We horen graag van jullie! Geef je op via onderstaand mailadres!
Groeten, Jasper
j.laaning@swwh.nl

Jong Krakeel
Je kunt je weer in gaan schrijven voor het
nieuwe naschoolse aanbod in Krakeel!
Ga snel naar de website en schrijf je in!
www.actiefjonghoogeveen.nl

Kinderkledingbeurs op 29 en 30 Maart!
Het zonnetje laat zich dit jaar vroeg zien en dat komt mooi uit! Op 29 en 30 maart wordt de
voorjaar-zomerkledingbeurs weer gehouden in de Magneet!
Op vrijdag 29 maart is de inbreng . Zaterdag 30 maart zal de verkoop zijn in de gymzaal
van de Magneet van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Er zijn kledinglijsten en/of speelgoedlijsten 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 ook 25 artikelen
worden ingeschreven.
U kunt de lijsten opvragen bij, Marleen Wobben, moeder van Iris en Lieke groep 6, of Elien
groep 4. U mag ook mailen 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 vrijwilligers
vrijdagavond al kleding kopen. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger dan kunt u ons
aanspreken of 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 30
maart van 9.00 tot 12.00 in de gymzaal van de Magneet.
Met vriendelijke groet,
Marleen Wobben

HVO
Wat als eerste belangrijk is, is om binnen een groep een gevoel van veiligheid en vertrouwen te kweken. De
lessen na de zomervakantie hebben dan ook altijd dit als doel. Dat kinderen zich vervolgens open kunnen en
willen stellen, is belangrijk om goede lessen te kunnen hebben met elkaar. Dit is zeker gelukt in de afgelopen
maanden.
Een nieuw en fris jaar kan de fantasie prikkelen; wat hoop je dat dit jaar gaat gebeuren etc. De kinderen hebben
vragen hierover voor zichzelf ingevuld. Deze papieren krijgen ze in de laatste les van dit schooljaar terug. Het is
leuk om terug te lezen wat je een half jaar eerder hebt opgeschreven en is er al iets van uitgekomen. Fantasie was
een onderwerp dat er voor mij echt uitsprong in de afgelopen periode. De eerste les begon met een fantasie
opwarmer. Kinderen luisterden naar drie muziekfragmenten, een klassiek fragment, een stukje rap en een stukje
muziek uit de jaren zestig. De totaal verschillende muziekjes brachten bij de kinderen zeer verschillende beelden
naar boven. Vragen die tijdens deze lessen over fantasie centraal stonden, waren o.a. “waarover fantaseer jij?”,
“heeft iedereen fantasie?” en “kan fantaseren ook gevaarlijk of lastig zijn?”.
In de afgelopen lessen heb ik het met de kinderen uitgebreid gehad over “vriendschap”. Vragen als “hoe moet
een ideale vriend(in) zijn?” en “hebben vrienden wel eens ruzie?” werden besproken. Verschillende meningen
werden met elkaar gedeeld. HVO-lessen bestaan uit verschillende werkvormen als schrijven, tekenen, spel,
gesprekken en knutselen. Bij het onderwerp “vriendschap” komt een uitgebreidere knutselopdracht voorbij, het
maken van vriendschapsarmbandjes.
Later dit schooljaar zullen o.a. “social media” en “lentefeesten wereldwijd” in de groepen voorbij komen. De
leerlingen ontdekken hoe leeftijdsgenoten elders in de wereld feest vieren; wat herkennen wij en wat is anders?
Hartelijke groet,
Bianca Stegeman
HVO docent
Wist u dat HVO een vernieuwde site heeft? www.hvoprimair.nl

