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Er worden Cito toetsen afgenomen deze maand

30 januari

PeutersBijeen; 9-10 uur bij de kleuters

14 februari

Studiedag van het team, alle kinderen zijn vrij!

In de week van 25 februari

Rapportgesprekken

18-22 februari

Voorjaarsvakantie

( iets later dan op de kalender staat..)

Mededelingen:
-

Het is weer januari en dat betekent dat er Cito toetsen worden afgenomen. Wilt u
ervoor zorgen dat uw kind op tijd naar bed gaat en ’s morgens goed eet?! Dit zorgt
ervoor dat uw kind vol energie aan de toetsen kan beginnen. Succes allemaal!

-

Wanneer uw kind bijna 4 jaar wordt, neem dan contact op met juf Nicolet. U krijgt
inschrijfformulieren voor uw kind mee naar huis. Zo weten wij hoeveel kinderen wij
nog kunnen verwachten. Als u nog kennissen heeft, waarvan kinderen 3 jaar zijn;
geef het door!

Letterfeest in groep 3 en schakel groep 3!

Op maandag 28 januari het feest in groep 3
en schakel groep 3, de kinderen hebben dan
namelijk alle letters geleerd! Reden dus
voor een feestje!
We vieren dit met allerlei activiteiten in
onze klas waarbij de geleerde letters
natuurlijk centraal staan 
Maar daarnaast willen we ook graag de
ouders van groep 3 en schakel groep 3
uitnodigen, jullie zijn op maandag 28
januari van harte welkom om 13.30 uur in
de klas van uw zoon/dochter.
De kinderen en de leerkrachten zullen het erg leuk vinden wanneer u hier bij kunt zijn, tot
dan!

obs Apollo bestaat 50 jaar!
Jubileum obs Apollo 26, 27 en 28 maart
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat onze school dit jaar
50 jaar bestaat.
We kunnen alvast een deel van het programma bekend maken.

Op woensdag 27 maart komt Circus Tadaa! op obs Apollo.

Deze circus dag is voor alle kinderen op onze school. Omdat deze dag
verzorgd wordt door echte circusartiesten moeten we de schooltijden voor 1
keer aanpassen.
Dit betekent dat alle kinderen op woensdag 27 maart van 9.30 uur tot 15.00
uur naar school gaan!
Tussen 14 en 15 uur wordt er een voorstelling gegeven voor alle ouders:
houdt deze datum dus vrij!!

OPROEP AAN ALLE OUDERS

Beste ouders,
Binnenkort komt Circus Tadaa! bij ons op school. Circus Tadaa! verzorgt
circusdagen voor scholen en workshops voor bedrijven. En op woensdag
27 maart komen ze bij ons op obs Apollo.
Alle leerlingen zullen kennis maken met de spectaculaire wereld van het circus. Ze gaan onder andere ballopen,
koorddansen, jongleren, eenwiel-fietsen, zwaaien aan de trapeze en acrobatieken. De dag zal worden afgesloten
met een circusvoorstelling waar alle leerlingen verkleed en geschminkt in meespelen! Komt dat zien!
Om er een spetterende dag van te maken hebben we die dag veel

hulp nodig van ouders. Heel veel

ouders!
Nu vragen we wel vaker jullie hulp, maar deze keer is toch net iets anders. We hebben uit het gastenboek van
Circus Tadaa! (www.tadaa.nl/scholen-gastenboek) begrepen dat het ook voor de ouders een feest is om mee te
mogen doen!
Dat feest begint al de avond van tevoren op dinsdag 26 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur. Iedereen die komt
helpen op de dag zelf krijgt dan een uitgebreide (en naar het schijnt hilarische) uitleg over de circusdag.
Wees er dus snel bij en meld je aan!
Wil je helpen dan verwachten we het volgende van je:
-

Je moet beschikbaar zijn op dinsdagavond 26 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur en op woensdag 27
maart van 9.30 uur tot 15.00 uur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik wil graag helpen!

Naam:
Groep kind:

Dit opgaveformulier inleveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter voor 4 februari 2019.

Herinnering jubileumweek obs Apollo

Op donderdag 28 maart willen we graag verschillende workshops aanbieden aan de kinderen,
deze workshops kunnen bestaan uit verschillende creatieve/technische/culturele activiteiten.
Kunt u bijvoorbeeld heel goed figuurzagen, dan zouden we het leuk vinden dat u een
workshop figuurzagen komt aanbieden. Waar u nog meer aan kunt denken bij het invullen van
de workshops:










Handwerken
Knutselen
Tekenen
Koken
Dans
Rappen
Zingen
Vloggen
Schilderen

Maar ook eigen invulling hiervan is prima! Heeft u een talent dat u graag wilt inzetten op
donderdag 28 maart? Dan horen we het graag, u kunt mailen naar r.brouwer@bijeenhoogeveen.nl.
Wilt u wel helpen maar heeft u niet specifiek iets wat u zou willen aanbieden dan kunt u ook
mailen, we bekijken dan samen of u ergens kunt helpen.

Alle hulp is welkom!

TEKENWEDSTRIJD VOOR ALLE LEERLINGEN
o.b.s. Apollo bestaat 50 jaar!
Opdracht: Teken een feestelijke o.b.s. Apollo op een vel papier van thuis of haal een vel papier bij je juf
of meester. Vergeet je naam, leeftijd en groep niet op de tekening te vermelden.
Lever je tekening uiterlijk in op vrijdag 8 februari bij je juf of meester!
Wie weet wordt jouw tekening onthuld tijdens de feestelijke opening van de jubileumweek.

Ingekomen stukken:

Jong Krakeel
Deze week begint het naschools aanbod van dit blok! Heel veel kinderen hebben zich opgegeven, leuk
hoor .Nog even de informatie op een rijtje:

Superchefs
Data:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Aantal deelnemers:

21-1, 28-1, 4-2, 11-2
14:15 uur tot 16.00 uur
MFC De Magneet, keuken
4 euro meenemen bij eerste keer ( 1 euro per keer)
8

LittleBits
Data:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Aantal deelnemers:

21-1, 28-1, 4-2
14:15 uur tot 15.15 uur
MFC De Magneet, jeugdhonk
gratis
10

Vloggen
Data:

22-1, 29-1, 5-2, 12-2

Tijd:
Locatie:
Kosten:
Aantal deelnemers:

14.15 – 15.30 uur
Lokaal Morgenster
gratis
20

Streetdance
Data:

Woensdagmiddag

Tijd:
Locatie:
Kosten:
Aantal deelnemers:

17:00 – 17:45 uur (9-12 jaar)
MFC De Magneet, Jupiter
gratis
5

Sport en speel
Data:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Aantal deelnemers:

Woensdagmiddag
14:15 uur tot 15.30 uur
MFC De Magneet
gratis
Iedereen is welkom, opgeven niet nodig!

Streetdance
Data:

Vrijdagavond

Tijd:

16:00-16:45 (5-6 jaar), 16:45-17:30 7-8 jaar), 17:30-18:15 (9-12 jaar)

Locatie:
Kosten:
Aantal deelnemers:

MFC De Magneet, Jupiter
gratis
10

