De nieuwsbrief De Ouder-Apollonia 2017-2018

Jaargang 4, nummer 2

De laatste dagen van 2017
De dagen worden steeds korter en het einde van het kalenderjaar nadert met rasse
schreden. Dit houdt in dat er de komende tijd veel activiteiten op school gaan
plaatsvinden. We vieren het Sinterklaasfeest in de onderbouw, er zijn
rapportvergaderingen op 5 december, dan hebben we in de laatste week voor
kerstvakantie de verschillende kerstvieringen op school, de leerlingen van leerjaar 4
gaan hun tweede schoolexamens maken en de rapporten van leerjaar 1 tot en met
drie gaan met u besproken worden. Het zijn, kortom, drukke maar ook hele gezellige
dagen. Voor nu wens ik u en uw familie hele fijne kerstdagen en een fantastisch
2018 in goede gezondheid.
Met vriendelijke groet,
Gerda Heringa
Directeur De Apollo
De waarden van De Apollo
We hebben nieuwe symbolen in de hele school hangen.
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1. De medewerkers
Onze tekendocent Mw. Janet ten Wolde is volledig hersteld en geeft sinds een paar
weken weer al haar lessen.
Mw. Alejandra Peña is per 1 november gestart, zij is onze nieuwe docent Cultuur in
de onderbouw.
Mw. Sanne Frutiger, docent Duits, is met zwangerschapsverlof, haar vervangster
Mw. Ilona Leemput is helaas ziek geworden en zal niet snel hersteld zijn. De Apollo
is hard op zoek naar een vervanger, op dit moment hebben we nog niet iemand
gevonden. De invallessen Duits worden op dit moment gecoördineerd door de
andere docent Duits,Dhr. Marc Uiterwaal. Ik hoop zo snel mogelijk met een positief
bericht bij u terug te kunnen komen.
2. Vakantieregeling 2017-2018
Kerstvakantie
:zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie :zaterdag 24 februari tot en met zondag 4 maart 2018
Goede Vrijdag
:vrijdag 30 maart 2018
2e Paasdag
:maandag 2 april 2018
Koningsdag
:vrijdag 27 april 2018
Meivakantie
:zaterdag 28 april tot en met zondag 13 mei 2018
2e Pinksterdag
:maandag 21 mei 2018
Zomervakantie
:zaterdag 21 juli tot en met zondag 2 september 2018

3. Veiligheid in de wijk en veiligheid en vuurwerk
De Apollo werkt nauw samen met de ondernemers, buurtbewoners en de wijkagent
om zorg te dragen voor een prettige en veilige samenleving in de wijk. Helaas
ontvangen wij ook berichten dat dit voor sommige van onze leerlingen een belangrijk
leerpunt is. De winkeliers van het winkelcentrum Rooswijck zijn soms niet blij met
onze leerlingen i.v.m. hun gedrag, met name met bedrijfsleider van de Jumbo
hebben we veel contact. Mocht uw kind last veroorzaken dan neemt school altijd
contact met u op. De winkeliers doen aangifte bij diefstal. Deze week (week 48) krijgt
uw kind een brief over vuurwerk. Aan het einde van deze ouder-Apollonia staat de
brief die uw kind gekregen heeft. Deze brief staat natuurlijk ook op onze site.

4. Thema ouderavonden bureau Horizon van 18.30- 20.30 uur

Dit schooljaar organiseert de school een aantal thema ouderavonden met bureau
Horizon, uw kind volgt in de week van de ouderavond dezelfde workshop. Zo bent u
goed op de hoogte met welke onderwerpen uw kind bezig is en dat kan een
stimulans zijn voor het gesprek thuis. Elke ouderavond start om 18.30 uur met een
inloop met koffie en thee, de workshop start om 18. 45 uur en rond 20.30 uur is de
avond afgelopen. De mentoren van het desbetreffende leerjaar zijn op deze avond
aanwezig.
Leerjaar 4
04-12-2017 :
04-12-2017 :

ouderavond leerjaar 4: homoseksualiteit& tolerantie
workshop leerlingen leerjaar 4: homoseksualiteit & tolerantie

Homoseksualiteit & tolerantie
"Vrienden"
Wat: Interactieve theaterworkshop over homoseksualiteit & tolerantie.
Doel: Onze ervaring is dat veel leerlingen vooroordelen hebben over
homoseksualiteit. Met deze workshop willen we negatieve beeldvorming over homo’s
en homohaat terugdringen. Bewustwording over echte tolerantie en acceptatie. Een
workshop over respect en mogen zijn wie je bent.
Voor wie: Deze interactieve theaterworkshop is zeer geschikt voor leerlingen van het
Voortgezet Onderwijs vanaf de 2e klas en het Middelbaar Beroepsonderwijs.
Leerjaar 3
29-01-2018 :
30-01-2018 :
30-01-2018 :

workshop leerlingen leerjaar 3: drank en verslaving
workshop leerlingen leerjaar 3: drank en verslaving
ouderavond leerjaar3: drank en verslaving

Drank en verslaving
"Keuzes & kansen"
Wat: Interactieve theaterworkshop over alcohol- en drugsmisbruik.
Doel: De doelgroep laten zien wat de gevolgen kunnen zijn van het maken van
verkeerde keuzes. We richten ons op drank- en drugsgebruik. Een belangrijk
onderdeel is de grote invloed van anderen op onze keuzes. Jouw kans is jouw eigen
keuze.
Voor wie: Deze interactieve workshop is zeer geschikt voor de hogere klassen van
het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Onderwijs.
5. Programma tot de kerstvakantie/ januari 2018
Er zijn een aantal wijzigingen in de planning t.o.v de Ouder-Apollonia nummer 1!
27-nov

ma

28-nov

di

29-nov

wo

Bespreken Cito 0 lj 1
8.45-10.00 uur Team en leerlingen mentoroverleg en
LOB
15:45- 16:30 bijeenkomst leerjaarmentoren Cito en LOB
Aangepast rooster zie Magister

30-nov

do

Deadline cijfers LJ 123

1-dec

vr

Digitaal aanleveren SE's en PW's roosters SE en PWW
week verspreiden

2-dec

za

3-dec

zo

4-dec

ma

5-dec

di

Rapportvergaderingen
Leerjaar 1,2,3,4: alle leerlingen vrij

6-dec

wo

Start Rapportgesprekken mentoren

7-dec

do

Rapportgesprekken
school open tot 19:30

8-dec

vr

Rapportgesprekken
Paarse vrijdag

Plaatsen werkwijzers periode 3 Magister
7e + 8e lesuur Leerjaar 1+2 Sinterklaasfeest
Leerjaar 4 bureau Horizon workshop Homoseksualiteit
18.15-20.15 uur themavond ouders bureau Horizon
workshop Homoseksualiteit &Tolerantie

9-dec

za

10-dec

zo

11-dec

ma

12-dec

di

Deadline rapportgesprekken

13-dec
14-dec

wo
do

Openen inschrijving tafeltjesavond
SE week 2

15-dec

vr

SE week 2
sluiten inschrijving tafeltjesavond

16-dec

za

17-dec

zo

18-dec

ma

19-dec

di

SE week 2
15.45-19.00 uur Tafeltjesavond leerjaar 1-2-3
Start sectorwerkstuk Leerjaar 4

20-dec

wo

SE week 2

21-dec

do

22-dec

vr

SE week 2
Vanaf 14.00 uur leerlingen leerjaar 1 vrij
17.00-19.30 uur Kerstdiner leerjaar 1
9.30-11.00 uur Kerstontbijt leerjaar 2-3-4
Vanaf 11.00 uur start Kerstvakantie

23-dec

za

24-dec

zo

25-dec

ma

Start werkwijzers periode 3

SE week 2
15.30-16.30 uur bijeenkomst sectieleiders

Kerstvakantie

6. De leerlingen van leerjaar 3 gaan in maart 2018 naar Engeland
In maart 2018 is het zover: alle leerlingen gaan op werkweek naar Engeland! Er zal
gereisd worden per bus en ferry. Van 12 t/m 16 maart 2018 zullen de leerlingen zich
onderdompelen in een stukje Engelse geschiedenis en hedendaagse cultuur. De
leerlingen en docenten verblijven in een hotel (groepskamers) aan de boulevard van
Hastings. De groep zal een stukje zuidoostelijke kust gaan ontdekken aan de hand
van verschillende excursies en activiteiten. Hierbij moet u denken aan o.a. een
bezoek aan Brighton, een tocht door de 'Smugglers' Cave', de '7 Sisters Walk' en
een cricket workshop. Het uitgewerkte programma zal volgen. Graag attenderen wij
u er op dat ALLE leerlingen een geldig ID moet hebben. Wij kijken nu al uit naar
deze week!
7. Vuurwerkbrief 2017
Amsterdam, 29 november 2017.

Betreft: Vuurwerk in en rond de school

Beste leerlingen,
Het is bijna december en binnenkort zullen de vuurwerkfolders weer in je brievenbus
vallen. Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag je vuurwerk afsteken.
Valt een van de verkoopdagen (29, 30 en 31 december) op een zondag? Dan mag er
op die dag geen vuurwerk worden verkocht. Het is dan wel toegestaan vuurwerk te
kopen op 28 december.
Je mag geen vuurwerk op de openbare weg bij u hebben vóór en ná de
verkoopdagen.
Dit betekent dat het in bezit hebben, verkopen of afsteken van vuurwerk op andere
dagen verboden is.
Op de Apollo hanteren we de volgende regels:
•

•
•

Je mag geen vuurwerk, alle categorieën, meenemen naar school. Mochten we
vuurwerk aantreffen dan zullen we en je ouders maar ook de politie op de
hoogte stellen.
In de buurt van de school mag je geen vuurwerk, alle categorieën, verkopen of
afsteken. Als dit gebeurt wordt er door school aangifte gedaan bij de politie.
De leerling die vuurwerk, alle categorieën, bij zich heeft, verkoopt of afsteekt
wordt extern geschorst.

Ik hoop dat jullie begrijpen dat deze regels ervoor zijn om de veiligheid in en om de
school te vergroten. Ik ga er dan ook vanuit dat jullie je hieraan houden.
Vriendelijke groet
Mevr. G. Heringa
Directeur van De Apollo

Informatie van de politie site: www.politie.nl
Welke categorieën vuurwerk zijn er?
Er zijn vier categorieën vuurwerk, ingedeeld naar hoe hoog het gevarenrisico is.

•

•
•

•

•
•
•

Categorie F1: vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau
oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat
bestemd is voor gebruik binnenshuis.
Categorie F2: vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert en
bestemd is voor gebruik buitenshuis in een afgebakende plaats.
Categorie F3: vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik
buitenshuis in een grote open ruimte, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is
voor de menselijke gezondheid.
Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor
gebruik door personen met gespecialiseerde kennis en waarvan het geluidsniveau
niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid.
Vanaf welke leeftijd mag ik vuurwerk kopen?
Categorie F1: 12 jaar
Categorie F2: 16 jaar
Categorie F3: 18 jaar
Wat zijn de straffen en boetes voor vuurwerkovertredingen?
Afhankelijk hoe zwaar de overtreding is, krijgt de overtreder een boete of
gevangenisstraf. De gevangenisstraffen kunnen flink oplopen. Kijk voor meer
informatie op de website van het Openbaar Ministerie.
Jongeren kunnen (bij minder zware overtredingen of misdrijven) ook voor een Haltstraf in aanmerking komen. De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt
de jongere confronteert met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. De jongere biedt
excuus aan, vergoedt de schade en maakt specifieke leeropdrachten. Ouders zijn
hierbij actief betrokken.

