22 september 2020

Betreft: aanpassing lesaanbod in week 40 en 41(28 t/m 9 oktober)

Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van de Apollo,
Zoals u heeft kunnen lezen in de ouder Apollonia wordt de school met vier lokalen uitgebreid.
Deze lokalen worden op de bestaande bouw geplaatst. Vorige week zijn de palen voor de
nieuwe opbouw geslagen. Tijdens het laatste bouwoverleg werd duidelijk dat we in week 40
en 41 maar een klein gedeelte van ons gebouw kunnen gebruiken. Dit betekent dat we in de
twee weken voor de herfstvakantie een ander lesprogramma gaan aanbieden. We bieden
onze excuses aan dat we deze verandering niet eerder met u hebben kunnen
communiceren.
Ook moeten alle kluisjes van de leerlingen verplaatst worden i.v.m. bouwwerkzaamheden in
de herfstvakantie. Dit betekent dat de kluisjes voor de herfstvakantie leeg moeten zijn.. In
deze brief leest u wanneer uw kind zijn kluisje leeg moet maken.
De twee weken zijn van maandag 28 september tot en met vrijdag 9 oktober. Op dinsdag 29
september is er een school brede studiedag en bieden wij geen lessen aan.
Omdat wij de lessen en het leerproces door willen laten gaan is er besloten deze twee
weken met een verkort (30 minuten) rooster te werken en deels online les te verzorgen. Wat
dit betekent voor uw kind leest u hieronder.
In de week van 28 september t/m 2 oktober volgen alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3H
gewoon les op school. Alle leerlingen uit de bovenbouw hebben deze week thuis online
les. Deze lessen zijn te volgen vanuit Teams en Magister. Alle lessen duren 30 minuten.
In de week van 5 oktober t/m 9 oktober volgen alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3H thuis
online les. Deze lessen zijn te volgen vanuit Teams en Magister. Alle leerlingen uit de
bovenbouw hebben deze week les op school. Alle lessen duren 30 minuten.
Vanuit school worden er ook enkele activiteiten gepland op de middag in deze weken. U
vindt hieronder wat er voor uw kind van toepassing is.
Programma onderbouw:
Leerjaar 1
Maandag 5 oktober maken alle leerlingen een AMN toets op school. Dit is een talentscan
waaruit wij onder andere kunnen filteren waar uw zoon / dochter nog extra ondersteuning bij
nodig heeft of waar hij of zij in excelleert. Dit afnemen gebeurt in twee groepen.
Klas 1A en 1B starten om 08.30 en zijn om 10.30 uur klaar,
Klas 1H1 en 1H2 starten om 10.45 en zijn om 12.45 uur klaar.
Voor deze toets hebben zij een opgeladen laptop, muis en een koptelefoon nodig.
Deze dag zullen er verder geen online lessen worden gegeven!
Woensdag 7 oktober gaan wij met heel leerjaar 1 naar Artis. De leerlingen melden zich om
uiterlijk 10.15 uur op het parkeerterrein van Artis. Dit ligt 100 meter voorbij de ingang van

Artis aan de rechterkant. De mentoren vangen daar hun leerlingen op. Wij zullen gezamenlijk
Artis binnen gaan.
Om 12.30 uur verlaten wij Artis en kunnen de leerlingen naar huis. De leerlingen reizen dus
zelfstandig van en naar Artis. Het is belangrijk dat zij deze dag kleurpotloden een pen en
gum meenemen aangezien zij daar ook een opdracht krijgen.
Leerjaar 2 en 3H
Donderdag 8 oktober gaan wij met heel leerjaar 2 en 3H naar Artis. De leerlingen melden
zich om uiterlijk 10.00 uur op het parkeerterrein van Artis. Dit ligt 100 meter voorbij de ingang
van Artis aan de rechterkant. De mentoren vangen daar hun leerlingen op. Wij zullen
gezamenlijk Artis binnen gaan. Om 12.30 uur verlaten wij Artis en kunnen de leerlingen naar
huis. De leerlingen reizen dus zelfstandig van en naar Artis. Het is belangrijk dat zij deze dag
kleurpotloden een pen en gum meenemen aangezien zij daar ook een opdracht krijgen.
Voor het bezoek aan Artis gelden de normale schoolregels en uiteraard zijn ook de regels
van Artis van toepassing.
Het is mogelijk dat er in deze twee weken nog activiteiten worden gepland / verzorgd.
Wanneer dit het geval is hoort u dit uiterlijk maandag 28 september van ons.
Kluisjes van de onderbouw leerlingen:
De kluisjes moeten op vrijdag 2 oktober leeg zijn
Programma bovenbouw:
Over de activiteiten voor de bovenbouwklassen 3T / 4T / 4H ontvangt u een aparte brief op
maandag 28 september.
Kluisjes van de bovenbouw leerlingen:
De kluisjes moeten op vrijdag 9 oktober leeg zijn

Herfstvakantie en start school:
Na deze twee weken begint de herfstvakantie op zaterdag 10 oktober en na deze vakantie
starten de reguliere lessen weer volgens rooster op maandag 19 oktober.

Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.
Wanneer u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot de mentor van uw zoon of dochter.

Met vriendelijke groet,

Mevr. Y. Kooi, leerjaarcoördinator leerjaar 1
Mevr. G. Voorn-Peeters, leerjaarcoördinator leerjaar 2 en 3H
Dhr. K. Hoogeweg, leerjaarcoördinator bovenbouw

