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Belangrijke data:

2019

10 april

Schoolvoetbal groep 7 en 8

12 april

Koningsspelen

14 april

Unicefloop en Cascaderun->

16 en 17 april

Eindcito in groep 8

17 april

KIJK-avond op school, van 18 – 19 uur

19 april

Start meivakantie

6 mei

Weer naar school!

SUCCES allemaal!!!!!

Mededelingen:
-

-

-

-

-

Juf Joke en Michel zijn gisteren de trotse ouders
geworden van een zoon, Jack!
Van harte gefeliciteerd juf Joke! Lekker gaan
genieten met elkaar.
Na de mei vakantie komt juf Joyce ( groep 8) weer
terug op school. Haar zwangerschapsverlof zit er
dan op. Juf Denice zal na de meivakantie met
zwangerschapsverlof gaan, er is nog niet bekend wie
haar gaat vervangen. Wanneer er meer informatie
is, hoort u dat.
Juf Joyce Strijker ( groep 1/2B) zal met ingang van
de meivakantie stoppen bij ons op school. Juf Joyce
heeft de beslissing genomen om te stoppen met het
lesgeven aan kinderen. Op zich vindt zij het werken
met kinderen heel erg leuk, maar dan op een andere manier, misschien in een
ander beroep. Dat betekent dat zij volgende week donderdag, 18 april, voor het
laatst in de groep is. Na de meivakantie zal juf Diewertje op de donderdag en
vrijdag voor de groep staan. Komende dinsdag komt juf Diewertje kennismaken met
de leerlingen en ouders.
De Koningsspelen zijn komende vrijdag al! Verderop in de nieuwsbrief staat meer
informatie.
Voor de meivakantie zal er ook nog een kijkavond zijn. U bent van harte welkom om
op school te komen kijken met uw kind! In de klas is te zien waar wij de laatste
weken over gewerkt hebben! Het is ook leuk om in andere groepen te kijken.
De eindcito is volgende week. Groep 8 is al weken bezig met de voorbereiding. Wij
weten dat iedereen zijn / haar best gaat doen. Zet hem op, toppers!!

obs Apollo 50 jaar!
Wat hebben wij een fantastische feestweek gehad!!
3 dagen lang hebben wij een mooi programma gevolgd met de
kinderen, het was super!
Wij zijn meerdere keren in het nieuws gekomen. RTV Drenthe
kwam op bezoek. Op de website vindt u een filmpje over ons
jubileum, kijk onder het kopje ‘Op tjak’.
Ook is er een kort filmpje gemaakt, met interview, over ons jubileum door Peter Aalders en
Roelof Koopman. Op de website www.koopmanoppad.nl is het filmpje te vinden.

We willen nog even stilstaan bij het prachtige spandoek dat nu bij de ingang
hangt. De vader van Jaimy uit groep 1/2A, Arno, heeft ons hierbij geholpen!!
Heel erg bedankt hiervoor, Arno!!
Groep 4 heeft over de jubileumweek geschreven!
Zie verderop in de nieuwsbrief.

Koningslunch en Koningsspelen 12 april 2019
De landelijke Koningsspelen worden op vrijdag 12 april gehouden.
Het koningsontbijt verandert deze dag in een Koningslunch .





Vrijdag 12 april houden we de Koningsspelen en een ‘Koningslunch’ op school,
de kinderen mogen de fruittas thuis laten de kinderen hoeven ook geen lunch mee.
De kinderen gaan net als anders tot 14.00 uur naar school.
Het wordt een feestelijke dag en de kinderen mogen verkleed in het oranje komen 

Er is ook weer een speciaal lied gemaakt door Kinderen voor Kinderen voor de Koningsspelen,
het heet “Pasapas”.
Op de website van Kinderen voor Kinderen is het lied en een leuke dansinstructie te vinden 

Bericht vanuit de Ouderraad
U heeft allemaal een factuur van de ouderraad ontvangen.
Wilt u zo snel mogelijk de ouderbijdrage betalen?!

Dit mag ook contact bij juf Nicolet

Eind april zullen de herinneringen worden verstuurd.

Grote Rekendag 2019 ‘Uit verhouding’
Het thema was dit jaar ‘Uit verhouding’ en ook de modeshow stond in dit thema.
Wat was het een mooie modeshow! Veel kinderen hadden een veel te grote jas, schoenen,
trui en T-shirt aan. Of juist een veel te klein T-shirt, haha..
De kinderen straalden! Het was een mooie opening voor de Rekendag!

In diezelfde week wat ook de buitenlesdag, op klasbord zijn heel veel foto’s voorbij gekomen.
De kinderen hebben zicht prima vermaakt!

De feestweek, beschreven door de kinderen van groep 4
Dag 1 - dinsdag
Dinsdag ben ik naar de bioscoop geweest en het was super leuk. Weet je welke film ik gekeken heb?
Klara en de gekke koeien en daarna was het afgelopen en gingen we eten.
Van Zahra
Onze school bestaat 50 jaar. De burgemeester kwam de spandoek onthullen en we zongen het liedje
Feest. En toen gingen we naar binnen en gingen we om 9 uur naar de bus. En toen gingen we naar de
bioscoop. Toen gingen we de film kijken Klara en de gekke koeien.
Van Tygo
De burgemeester kwam en toen geefde hij alle kinderen een hand en toen zei juf Nicolet dat de groepen
naar binnen mochten gaan. Toen kwamen we naar de klas en we moesten ons bestek op de tafel
leggen. Toen gingen we naar de film en toen kregen we een snoepje en daarna hebben we allemaal
leuke dingen gedaan
Van Maja
De burgemeester kwam het spandoek onthullen. Daarnaar gingen we de bus in. Toen kwamen uit bij de
bioskoop. We keken Klara en de gekke koeien. Na de film kregen we een chocolaatje en toen kreeg
iedereen een broodje knakworst. Je mocht zelf een broodje smeren en daarnaar mochten we naar
buiten. Heel lang. Daarnaar gingen we tekenen en na het tekenen gingen we naar huis.
Van Isabella
De burgemeester kwam op school en we moesten het feest lied zingen en toen gingen we naar de
bioscoop.
Van Milan H
Dinsdag film Klara en de gekke koeien. Daarna broodje knakworst en het was heel lekker.
Kyano

Dag 2 - woensdag
We gingen eerst naar de klas. Daarna gingen we groepjes maken en daarna gingen we groepje voor
groepje naar een onderdeel en daar gingen we dingen doen voor het circus. Daarna ging de toeter en
moeten we weer naar een ander groepje. Daar gingen we mee door en door.
Van Ashley
Ik vond het jammer omdat ik niet mee kon doen aan het circus want ik moest proefzwemmen. Dat heb
ik wel heel goed gedaan.
Van Aaron.
We deden een act in het circus en ik en Emma liepen op het koord.
van Milan A
We kwamen op school en werden in groepjes gedeeld. We gingen met de groep naar buiten en we
gingen per onderdeel oefenen. De man ging ons in groepjes delen. We mochten kiezen wat we wilden
doen. Het was heel leuk.
Van Lisa
Woensdag had ik er niet zo zin in. Toen ik in de klas zat had ik nog steeds niet zo zin maar toen ik de
optredens zag had ik er weer zin in.
Van Nick
We gingen oefenen voor het optreden van het circus. We werden in groepjes verdeeld en we waren
goed aan het oefenen en het was zo ver. Ik had koorddansen gekozen en toen we klaar waren met
oefenen gingen we optreden.
Van Emma
We gingen naar school en we keken een filmpje over circus Tadaa en we gingen groepje voor het circus
maken. Ik heb ballonnen gezien en ik heb gevoeld dat ik het goed heb gedaan.
Van Elien

Dag 3 – donderdag
Donderdag gingen we meteen naar de klas waar we heen moesten. Ik ging als eerst naar de 3de kaarten
maken en als 2de naar de handlettering en als 3de ging ik naar het zoutdeeg en dat was heel leuk en toen
gingen we weer naar de klas en daarna gingen we naar de speeltuin. Na een uurtje gingen we terug naar
de klas en toen gingen we weer naar buiten en kregen we een ijsje om de leuke week af te sluiten en
toen gingen we naar huis.
Van Ise
Dag 3 hadden we allemaal workshops gedaan. Ik zag alleen maar blije kinderen met make up en slijm
door de gang lopen. Ik voelde dat ik het heel leuk had.
Van Jorieke
We waren naar workshops geweest en we deden leuke dingen en ik heb muziek gemaakt.
van Niwar

We deden workshops en ik ging slimey maken en schilderen en schimmenspel doen. Ik vond slijm heel
leuk om te maken.
Van Lawrenz
Deze dag ging ik naar de werkwinkel. De workshops, muziek maken, slijm maken en schilderen. De
feestweek is afgesloten.
Van Seth
Het verhaaltje hieronder is van Jayden. Hij heeft zelf op de laptop gewerkt
dag 1De burgemeester kwam bij ons op school om het spandoek te ont hullen
Daarna mogten we hem een handje geven daarna gingen we naar de film klara en geke koeien en
Zo we gingen met de bus naar de film en terug op school kreegen we van de juf een broodje knakworst
het was heel leker en zo was het 2 uur
Dag2 vandaag gingen we optreden voor het circus tadaa ik hoorde bij de groep van me moeder
We waaren als 3e aan de burt op het laatst deet ik iets doms ik hat een stok en die trapte ik per ongeluk
in het publiek op een jongen die ik niet kende en daarna ging ik aleen met mijn moeder naar de grote
mcdonalds ik was tevreden met de dag en het was heel maar ook heel leuk
Dag3 we haden workshops ik begon bij zoutdeeg kleijen daarna ging ik 3d kaarten maken ik hat een
kaart voor mijn moeder daarna ging ik slijm maken .
De andere kinderen hebben ervoor gekozen hun verhaaltje alleen in de trotsmap te doen.

Ingekomen stukken:

 De Ontdekhoek in de bibliotheek
In de Bibliotheek Hoogeveen vind je een grote werkplaats: de Ontdekhoek!
Hier mag je zelf aan de slag gaan met meer dan 30 proefjes. Je maakt op een
leuke en leerzame manier kennis met techniek! Ontdek hoe je een dijk kunt
bouwen, van aardappels chips maakt, muntjes vormt, zeilbootjes laat varen en
heerlijk geurende zeepjes maakt. De Ontdekhoek staat klaar om door jou
uitgeplozen te worden. Alle kinderen van 4 tot 14 jaar zijn welkom.
Entreetickets zijn verkrijgbaar via de informatiebalie van de bibliotheek of via
www.ontdekhoekhoogeveen.nl

 Jong Krakeel
 Er staan nieuwe activiteiten op de
website!! KIJK SNEL!!
Je kunt je weer in gaan schrijven voor het
nieuwe naschoolse aanbod in Krakeel.
www.actiefjonghoogeveen.nl
 Kinderkledingbeurs op 29 en 30
Maart!
Vorig weekend was de kledingbeurs. Het was
weer een succes! Er lijkt weer een mooi bedrag
te zijn verdiend voor de scholen.
Wij waarderen de inzet van jullie als ouders
enorm!!

