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Studiedag van het team, alle kinderen zijn vrij!
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Voorjaarsvakantie

In de week van 25 februari

Rapportgesprekken

Mededelingen:
-

-

-

Er worden op dit moment nog steeds Cito toetsen 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!
Wij zijn druk bezig met het vormgeven van een nieuw rapport. Met hulp van de
vader van Jaimey gaat dit heel mooi worden!
Helaas waren er vorige week veel kinderen ziek. Soms worden ook de juffen en
meesters ziek. Wanneer er geen inval beschikbaar is, wordt u op de hoogte
gehouden via berichten op Klasbord en een mail vanuit ParnasSys. Soms weten wij
‘s morgens vroeg pas dat er geen vervanging is. Dit vinden wij zelf ook vervelend,
maar dat is overmacht. Uw kind mag naar school komen, wanneer ouders aan het
werk moeten. Hij / zij wordt dan opgevangen in een andere groep.
Juf Joke gaat al snel na de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof. Er zal op
korte termijn een gesprek plaats vinden met een vervanger. We zullen zo snel
mogelijk de ouders / verzorgers van groep 5 laten weten wie dit is.

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
hiervan een kopie ophangen!
Ook liggen er bij de ingang schriftjes waar u een
opmerking over onze school in kwijt kunt.

Klasbord
Zoals u weet, gebruiken wij klasbord om berichtjes op te zetten. Naast de nieuwsbrief, wordt
u dus ook op deze manier op de hoogte gehouden van wat er gebeurt in de groep van uw kind.
In de kleutergroepen met regelmaat wat op klasbord gezet. De reden hiervan is dat sommige
kinderen het nog best moeilijk vinden om over een schooldag te vertellen. In de hogere
groepen is dit minder vaak. Uw kind kan steeds beter vertellen over wat
er die dag gebeurd is.
Wanneer leerkrachten een belangrijke mededeling doet op klasbord en
u heeft dit gezien, wilt u dan op het duimpje klikken? Zo kan de
leerkracht zien of het gelezen is en weet de leerkracht of de boodschap
is overgekomen.

Gezonde school
U weet dat wij een gezonde school zijn. Elke week wordt er 3 dagen schoolfruit aangeboden.
De kinderen smikkelen hier altijd lekker van. Aan het einde van de week ligt het restant aan
fruit altijd in onze kraam. Pak gerust voor thuis mee!
Naast fruit eten is beweging ook erg belangrijk! In de bijlage vindt u een uitnodiging om ook
zelf mee te doen aan de cascaderun, vanuit onze stichting Bijeen. Vorig jaar hebben we ook
ouders gehad van de Apollo die meeliepen, super hoor!

PBS
Zoals u weet besteden wij veel aandacht aan het positief
benaderen van gedrag bij onze kinderen. We geven
complimenten aan elkaar. Ook geven wij bij binnenkomst een hand aan de leerkracht. Zo
wordt uw kind gezien en vaak is er ook een praatje. Wij vinden dit heel erg prettig werken!
Bij deze een compliment aan de kinderen die die altijd trouw doen!!

Scholing van het team
Een aantal weken geleden is een deel van het team
naar een lezing geweest van Anneke Smits. Zij is
binnen Nederland een bekende ‘goeroe’, die
ontzettend veel weet over onder andere ‘Begrijpend
Lezen’. Vanaf groep 4 zijn de leerkrachten meteen
aan de slag gegaan met nieuwe inzichten; het lezen
van betekenisvolle teksten. Door een opbouw te
maken hierin, leren de kinderen nog meer nieuwe
woorden. Dat leidt uiteindelijk tot nog beter
begrijpend lezen.

Lezen is leuk! Dat moeten kinderen vooral weten. We kunnen de kinderen stimuleren door
boeken, tijdschriften en andere teksten ( bijvoorbeeld een recept of de krant) aan te bieden,
natuurlijk kan dit ook thuis!!

Juf Rowena volgt dit schooljaar de opleiding tot reken coördinator. Dat betekent dat zij op
beleidsniveau leert over het rekenonderwijs en daarbij hoort ook de uitrol binnen het team.
In een teamvergadering neemt zij het team mee; zij leren nog meer over bepaalde
onderdelen zoals bijvoorbeeld; de doorgaande lijn en vermenigvuldigen.

Wij zoeken nog steeds hulp van ouders tijdens onze jubileumweek:

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!

Ingekomen stukken:

-Vanuit gemeente Hoogeveen, zie bijlage
-Vanuit Bijeen, zie bijlage
-Jong Krakeel
In blok drie komen de verschillende activiteiten aan bod.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind ook echt naar de activiteit toe gaat, wanneer hij/ zij zich heeft
opgegeven?
Foto’s van Little Bits:

