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15
oktober

Belangrijke data:
16 oktober

Zakelijke koffie ochtend vanaf 8.30 uur

17 en 18 oktober

Schoolfotograaf

18 oktober

Kijkavond op school: 18 – 19 uur

22 -26 oktober

Herfstvakantie

29 oktober

Weer naar school!

2018

Mededelingen:
-

-

Afgelopen week stond de ontruimingsoefening op de planning. De brandweer assisteert hier altijd bij. Zij
komen niet wanneer er een calamiteit is en helaas was dit het geval, toen de oefening gepland was.
Wordt vervolgd dus!
In het speellokaal staat meubilair dat wij verkopen tegen een klein prijsje.. Wie o wie??!!

Kijkavond
Komende donderdag is er bij ons op school
een kijkavond. U kunt tussen 18 uur en 19
uur met uw kind op school komen kijken om
te zien waar we de afgelopen tijd aan
gewerkt hebben! Ook is er weer een
speurtocht! Tot dan!

Koffie ochtend
Op 16 oktober om 8.30 uur staat er weer een koffieochtend gepland. Na overleg met de OR en MR hebben we
besloten hier een zakelijke ouderochtend van te maken. Het jaarverslag van vorig schooljaar wordt
doorgenomen, met als onderdeel een overzichtje van de penningmeester van de OR, dit ligt altijd een week van
te voren ter inzage bij juf Nicolet op kantoor. U bent van harte welkom! De OR, MR en juf Nicolet zijn hierbij
aanwezig.

Schoolfotograaf
Komende woensdag en donderdag komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Op woensdag komen de
kinderen uit groep 5-8 op de foto en op de donderdag staan de groepen 1-4 en de schakelklas op de planning.
Er is een mogelijkheid om uw kind met een broertje of zusje die niet bij ons op school zitten op de foto te laten
zetten. Op woensdag na 14 uur staat dit op de planning, de intekenlijst hangt bij de ingang.
De achtergrond is een ‘muur-motief’ dit jaar.

Verteldoos wordt Babbeltas
De verteldoos is vervangen voor de babbeltas. Aantrekkelijker en
makkelijker mee te nemen naar huis.
De opzet blijft hetzelfde.
De kinderen nemen de babbeltas mee naar huis en hebben vervolgens
2 dagen tot een week (afhankelijk van de groep) de tijd om samen
met hun ouders een verhaal voor te bereiden.
Dit mag gaan over iets dat de kinderen interessant vinden.
Bijvoorbeeld over hun hobby of over een huisdier.
Daarbij maken ze gebruik van het Wie, Wat, Waar en Waaromformulier.
Het is een voorloper van de spreekbeurt zoals u die kent van de
hogere groepen.
Na de herfstvakantie gaan we hiermee beginnen.

Vriendelijke groet,
Juf Rowena, juf Lisanne en juf Annelies

Voorstellen
Elk school jaar komen er studenten bij ons stage lopen, zo krijgen zij een beeld van de praktijk. De stagiaires
stellen zich even voor:

Mijn naam is Laurens. Ik ben 16 jaar oud en ik zit op voetbal en ben net begonnen met de opleiding
onderwijsassistent. Ik loop dit jaar op dinsdag stage bij groep 3. Ik kijk er naar uit dit schooljaar met de kinderen
aan de slag te gaan.
Met vriendelijke groet,
Laurens Hummel

Hoi! Ik ben Lidewij en ik loop dit jaar stage op o.b.s. Apollo. Het eerste half jaar ben ik te vinden in groep 6 en
vanaf februari zal ik in groep 7 of 8 stagelopen. Ik ben achttien jaar oud en ik zit in mijn eerste jaar aan de
Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs in Groningen. Mijn stage op Apollo is mijn eerste stage en ik zal het
hele jaar aanwezig zijn op de dinsdag. Ik heb veel zin om dit jaar veel te gaan leren op mijn stage!

Met vriendelijke groet,
Lidewij Zilverberg

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 en zelfstandigheid.

Deze keer een opdracht voor de ouders:

Willen jullie achter de grote palen blijven staan bij het ophalen van uw kind. Zo hebben
de kinderen en juffen het meeste overzicht! Alvast bedankt!
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

Na de herfstvakantie is er weer een nieuw aanbod, houdt de website daarom in de gaten!

Ingekomen stukken:
Inmiddels zijn we al weer enige weken onderweg met de HVO-lessen. Ook dit
jaar is er weer een leuke en enthousiaste groep leerlingen.
Zo’n eerste periode staat vooral in het teken van kennismaken, kennismaken
met het voor velen nieuwe vak HVO, kennismaken met mij, en natuurlijk ik
met de kinderen. Het is leuk om te zien dat ook kinderen die elkaar soms al
jaren kennen weer andere dingen over elkaar ontdekken.
Kennismaken hebben we gedaan aan de hand van verschillende werkvormen, zoals een balspel en een werkvorm
met vragen waarbij de kinderen afhankelijk van het antwoord een plekje in het lokaal moesten kiezen dat hoorde
bij het antwoord.
Ook hebben wij als groep een recept bedacht voor fijne en goede HVO-lessen dit schooljaar. Kinderen hebben in
groepjes hiervoor ingrediënten verzameld die zij belangrijk vinden voor HVO. Ingrediënten als naar elkaar
luisteren en goed kunnen samenwerken kwamen hierbij naar voren.
Na de herfstvakantie wordt onder andere aandacht besteed aan kinderrechten en tradities en rituelen. Dit
gebeurt uiteraard weer door middel van verschillende werkvormen en is aangepast aan de leeftijd van de
kinderen.
Ik wens u een fijne vakantie!
Vriendelijke groet,
Bianca Stegeman
HVO-docent

