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Rapportgesprekken

12 maart

Leerlingen vrij! Teamleden hebben een studiedag

13 maart

Koffie ochtend, start 8.30 uur in de personeelskamer

15 maart

Stakingsdag -> meer info volgt

20 maart

Open dag Bijeen, nieuwe ouders kunnen komen kijken!

Mededelingen:
-

-

-

-

Juf Joke zal volgende week met zwangerschapsverlof gaan. Geniet er van juf Joke!
Juf Bertine draait deze week al mee en zal bij rapportgesprekken aanschuiven,
handig; zo kennen de kinderen en ouders haar al.
U heeft vast gehoord van de landelijke actie om te gaan staken. Op 15 maart zullen
veel scholen dicht gaan, de leerkrachten gaan dan staken. Op dit moment wordt er
geïnventariseerd of er een stakingsbereidheid is binnen alle teams op onze scholen.
Volgende week krijgt u hier een officieel bericht over.
De kinderen krijgen een nieuw rapport mee. In dit rapport is meer aandacht voor
inbreng van uw eigen kind en wij hebben relevante zaken toegevoegd. Op de
voorkant staat een wereldbol, welke past bij onze school; Iedereen is welkom. De
raket gaat omhoog; Wij stellen hoge doelen en de kinderen komen hier op school
tot ontwikkeling! We hopen dat jullie het nieuwe rapport net zo mooi vinden als wij
zelf .
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!

obs Apollo bestaat 50 jaar!
We zijn op zoek naar oude foto’s van de Apollo. Heeft u
vroeger zelf ook op de Apollo gezeten en heeft u hier nog leuke
foto’s van? Wilt u deze dan meenemen naar school? Bij de
ingang kunnen we deze dan ophangen!

Bezoek uit Leeds
Vanuit de gemeente Hoogeveen kregen wij bezoek in Krakeel. In het kader van Jong
Hoogeveen bieden wij altijd een naschools aanbod aan. Dit is heel bijzonder en daarom
hebben ze ons gevraagd hier een presentatie over te geven. Er kwamen zelf 2 mensen uit
Engeland meekijken!
De kinderen van de leerlingenraad hebben meegedacht over de presentatie en hadden hier
allemaal een rol in. Tijdens de middag zelf hebben een aantal kinderen zelf de presentatie,
in het Engels, gegeven! Achteraf werden er zelfs nog vragen gesteld. Ontzettend trots zijn wij
op deze kinderen! Een mooie ervaring was dit.
Joy uit groep 7 heeft er een kort stukje over geschreven:
Woensdag 13 Februari kwamen een man en een vrouw uit Engeland samen met allemaal
belangrijke mensen hier op school.
De leerlingenraad van onze school en twee kinderen van de Morgenster mochten meehelpen
met presenteren van een mooie Powerpoint.

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

Ingekomen stukken:

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

Vanuit SWW:

‘Luisteren naar je kind’
Oudertraining

Waarom moet ik dat opruimen?
Ik wil geen spreekbeurt houden!
Het is gemeen, ik mocht niet meedoen!
Wat leer je in de training?
Net als volwassenen hebben ook kinderen het af en toe moeilijk met hun gevoe-lens. In
de oudertraining gaan we aan de slag met het onderwerp ‘gevoelens van kinderen’. En
met de vraag hoe je je kind het beste kunt helpen als hij of zij boos, verdrietig of bang is.
Ook gaan we ervaren welke reacties bijdragen aan meer zelfvertrouwen en meer
zelfstandigheid van je kind.
Praktische informatie
De training is bedoeld voor ouders of verzorgers die beter/anders willen leren om-gaan
met en reageren op de gevoelens van (hun) kinderen.
De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur.
De groep bestaat uit maximaal 8 personen. Kosten van de training zijn € 12,50 per
deelnemer voor cursusmateriaal en koffie/thee.
Informatie en aanmelding
Voor aanmelding en meer informatie kun je contact opnemen met schoolmaatschappelijk werker Diny Hettinga, via e-mail: d.hettinga@swwh.nl of via de receptie van
Stichting Welzijnswerk op tel. 0528 278 855.
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Het Haagje 119, 7902 LE Hoogeveen
tel. 0528-278 855
email: sww@swwh.nl
Reactie van een cursist:

“Ik vond het erg leerzaam en ga er iedere dag mee aan de slag. Oefenen is
erg belangrijk, eigen-lijk zou iedere ouder de mogelijk-heid moeten hebben
om dit in praktijk te brengen zodat we be-ter kunnen communiceren met
onze kinderen.”

