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10 september

Informatie avond in alle groepen, de uitnodiging volgt dinsdag!

Na 10 september

Omkeergesprekken, u wordt hiervoor uitgenodigd door de leerkrachten.

12 september

Kinderen in groep 1/2 om 12 uur vrij, i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten.

19 september

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

Mededelingen:
-

We zijn weer begonnen! Fijn om iedereen weer te
zien en leuk om de vakantieverhalen te horen. We
gaan er weer een goed schooljaar van maken!
Wanneer u iets wilt bespreken met de
leerkrachten, kan dit het beste na schooltijd. U
kunt ook altijd even naar juf Nicolet gaan.
Maandag, dinsdag en woensdag is zij er sowieso.
Meestal ook op donderdag.

-

De kalender met belangrijke data wordt z.s.m.
meegegeven aan de kinderen.

Informatie avond
Komende maandag houden wij onze jaarlijkse informatie avond. Tijdens deze informatie avond vertellen de
leerkrachten wat u kunt verwachten en wordt duidelijk hoe komend schooljaar er uit gaat zien voor uw kind. Wij
stellen uw aanwezigheid zeer op prijs! Uw kind krijgt op dinsdag handmatig een uitnodiging mee.
Informatie avond op obs Apollo: Maandag 10 september, 18.30 – 19.45 uur. ( Er zijn twee rondes: 18.30 – 19.00
uur en 19.15 – 19.45 uur)

Omkeergesprekken
Na de informatie avond volgen de omkeer gesprekken. Bij de omkeergesprekken is het de bedoeling dat de
ouders vertellen over hun eigen kind. Zo krijgen leerkrachten waardevolle informatie om zo goed mogelijk uw
kind te kunnen begeleiden komend schooljaar.

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
geven aan welke verwachtingen wij hebben en bespreken
dit.
Wij vinden de volgende waarden erg belangrijk; Respect,
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
De kinderen krijgen hier lessen over. Bij de start van het
schooljaar schenken we extra veel aandacht aan het
lopen in de gangen en op de trappen en hoe je met
elkaar om gaat.

Nog even een aantal reminders:
-

Wij gaan van 8.30 – 14 uur naar school. U kunt de kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen brengen. Om 8.30
uur starten de lessen.
De fietsen worden neergezet tussen ‘de nietjes’, op de fietsstroken. Wilt u ervoor zorgen dat ze niet
meer tegen de muur van school neergezet worden?!
Tijdens de ochtendpauze eten wij fruit en drinken wij water. Tijdens de lunch eten wij een broodje en
nemen de kinderen iets te drinken mee.

Gymtijden
Dinsdag: (Deze lessen geeft meester Dick)

Donderdag: ( deze lessen geeft de leerkracht)

8.30 uur

groep 8

8.30 uur groep 3

9.10 uur

groep 7

9.15 uur

Schakelklas

9.50 uur

groep 6

10.00 uur

groep 4

10.40 uur

groep 5

10.45 uur

groep 6

11.20 uur

groep 4

11.30 uur

groep 7

12.00 uur

groep 3

12.15 uur

groep 5

13.10 uur

Schakelklas

13.00 uur

groep 8

Datum Kinderkledingbeurs verschoven naar 5 en 6 oktober!
Voor de vakantie hebben wij aangegeven dat de kinderkledingbeurs voor najaar en winterkleding zou worden
gehouden op 29 en 30 september. Door de overgang van het beheer van het MFC naar de buurtbewoners, kunnen
wij geen gebruik maken van de gymzaal. Wij hebben daarom besloten de datum van de kinderkledingbeurs te
verschuiven naar vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober! De zakjes met inschrijflijsten zijn klaar!
Heeft u een paar uurtjes over om te helpen, dan bent u van harte welkom! Als dank mag u vrijdagavond als eerst
kopen. U kunt zich aanmelden bij de organisatie, via e-mail kinderkledingbeurskrakeel@live.nl of via Facebook.
Met vriendelijke groet,
Organisatie kinderkledingbeurs
Helma Huneman
Joscelin van der Weide
Truus Verstegen
Ellen Dekker
Marleen Wobben

Ingekomen stukken:

Hallo allemaal,
Bij deze willen we graag starten met een groep kinderen tussen de 5 en 12 jaar
om te gaan sjoelen.
Op de woensdagavond van 18:00 tot 19:30 uur.
Het sjoelen zal dan begeleid worden door mij Francis en door mijn zoon Hans,
wij zitten beide op de sjoelsport en spelen zelf ook wedstrijden.
Het lijkt ons dus helemaal fantastisch om dit over te brengen op de jeugd.
Het is de bedoeling dat we dit gaan doen in het buurthuis op het onderstaande
adres:
Het Oor
Van Goghlaan 7
7901 GK Hoogeveen
Je kunt je opgeven vanaf nu door een mailtje te sturen naar:
jeugdsjoelen@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Francis en Hans

