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september

Belangrijke data:
19 september

Alle kinderen om 12 uur vrij, i.v.m. een studiemiddag vanuit Bijeen.

16 oktober

Koffie ochtend vanaf 8.30 uur

17 en 18 oktober

Schoolfotograaf

18 oktober

Kijkavond op school

22 -26 oktober

Herfstvakantie

2018

Mededelingen:
-

Ontzettend mooi nieuws om te vermelden: Juf Joyce
en juf Joke zijn allebei zwanger. Van harte
gefeliciteerd en geniet van deze bijzondere tijd! Juf
Joyce zal in november met verlof gaan, juf Joke pas
in februari.

-

De kalender met belangrijke data is inmiddels
meegegeven. Elke tweede donderdag van de maand
wordt er oud papier opgehaald: dit kunt u er zelf nog
bij schrijven.

-

Volgende week gaan wij als school bezig met de
gezondheidsweek. Op alle scholen binnen de gemeente HGV wordt dit een keer gedaan in het
schooljaar. Wij vonden het een mooi begin van het schooljaar! Uw kind vertelt er vast over thuis!

Huiswerk in de zomervakantie

-> komt dat zien!

Weten jullie het nog? Alle kinderen kregen huiswerk mee in de zomervakantie; ga op de foto met een ballon en
mail deze naar school. Dat hebben een aantal kinderen gedaan; we hebben genoten van de foto’s! Ze hangen op
het prikbord bij de ingang. We konden niet kiezen welke het mooiste was, dus daarom hebben al deze kinderen
een kleine attentie gekregen .
(In verband met de nieuwe privacy wetgeving, kunnen we de foto’s en namen hier niet vermelden…)

Informatie avond

-> Ouderhulp!

Tijdens de informatie avond heeft u formulieren gekregen om in te vullen. Er was
een formulier van SWW en een formulier namens de ouderraad.
Het formulier van de ouderraad ging over ouderhulp; wat fijn dat verschillende
ouders zich hebben opgegeven!! Wanneer u vergeten bent dit formulier in te
vullen, wilt u dit dan alsnog doen? Wij staan te springen om hulp!

Koffie ochtend
Op 16 oktober om 8.30 uur staat er weer een koffieochtend gepland. U kunt naar de personeelskamer toe komen
waar de koffie klaar staat! Juf Nicolet is hierbij aanwezig en wanneer u ergens vragen over heeft of iets wilt
vermelden, kunt u aanschuiven. Vaak vertelt juf Nicolet ook een aantal onderwijsinhoudelijke zaken.
Voorstellen
Elk school jaar komen er studenten bij ons stage lopen, zo krijgen zij een beeld van de praktijk. De stagiaire van
groep 4 stelt zich alvast even voor:
Mijn naam is Kyara. Ik ben 18 jaar oud en ik zit in mijn laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent. Dit jaar
loop ik stage in groep 4 en ben ik aanwezig op de maandag en dinsdag. Ik kijk er naar uit om dit schooljaar met
de kinderen aan de slag te gaan! Als er nog vragen zijn, kom gerust langs!
Met vriendelijke groet,
Kyara Kabbara

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.
De volgende regel is besproken de afgelopen
2 weken.
-

De fietsen worden neergezet tussen
‘de nietjes’, op de fietsstroken.

Wij willen de ouders nu ook vragen om mee
te helpen!
We merken dat het steeds drukker wordt om
14 uur bij het ophalen van de kinderen. Om
te zorgen voor meer overzicht hebben we
jullie hulp nodig: Wanneer alle ouders bij
elkaar staan, kunnen de kinderen makkelijker
naar de ouders lopen. Wanneer u met de fiets
naar school komt, wilt u deze dan even
parkeren? ( Liefst tussen nietjes of verder
naar achteren)
*Tip*:Het is handig dat u altijd op dezelfde plek staat, zo weet uw kind waar hij / zij u kan vinden.
In de volgende nieuwsbrief leggen we uit hoe de incidentenregistratie werkt.

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
- Kinderdisco: Vrijdagavond 28-9-‘18 18.30 – 20.30 uur

Krajicek Playground
MFC, jeugdsoos

Gratis
1 euro

Kinderkledingbeurs gaat niet door!
De kinderkledingbeurs gaat dit najaar niet door. Er waren dit jaar problemen met de locatie en het aantal
vrijwilligers daarbij, helaas. Via facebook is dit al gecommuniceerd door de organisatie. Om de kledingbeurs op
een later tijdstip weer te laten plaatsvinden, zou het fijn zijn dat vrijwilligers zich aanmelden bij het MFC of de
organisatie van de kinderkledingbeurs zelf.

Ingekomen stukken:
Zoals u weet worden de vragenlijsten logopedie tegenwoordig digitaal ingevuld. Wij hebben nog niet van alle
ouders een ingevulde vragenlijst ontvangen. Zou u onderstaand bericht door willen sturen naar de ouders van de
leerlingen uit groep 1 (geboren tussen 01-01-2014 en 01-07-2014)?
Geachte ouders/ verzorgers van groep 1,

Binnenkort voert de logopedist van de Jeugdgezondheidszorg een logopedische screening uit bij leerlingen in
groep 1 (geboren tussen 01-01-2014 en 01-07-2014) van obs Apollo.
Dit wordt gedaan om eventuele problemen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling tijdig te kunnen
signaleren. Hiervoor wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de
vragenlijst beoordeelt de logopedist of uw kind in aanmerking komt voor een logopedische screening op
school.
Bij deze herinneren wij u aan het invullen van deze vragenlijst. Zou u dat binnen vijf dagen willen doen?
Mocht u de vragenlijst al hebben ingevuld, dan hoeft u niets te doen.
Om de vragenlijst alsnog in te vullen volgt u de volgende vijf stappen:
1.

Ga naar www.mijnkinddossier.nl

2.

Kies voor “Inloggen op mijnkinddossier”. U logt in met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. U bent
vervolgens ingelogd op de beveiligde omgeving van www.mijnkinddossier.nl

3.

Vul eerst uw contactgegevens in bij “Mijn gegevens”.

4.

Vul vervolgens de vragenlijst Logopedie in die klaarstaat bij “Vragenlijsten”.

5.

Kies aan het einde van de vragenlijst voor “opslaan”.

Met vriendelijke groet,
GGD Drenthe, afdeling logopedie

