Openbare basisschool voor Daltononderwijs
De Meern, augustus 2017

Welkom op de Apollo 11!
Welkom Yazan Lachbani, Layla el Mesaudi, Ismael el Mesaudi, Jelte
Tillema, Yannick van Dee, Luca Leinenga, Noah Leinenga, Nida Can, Lieke
Wevers, Noa van Plateringen, Julie van Plateringen, Guusje Hoogendoorn,
Hidde de Boer, Louise van Wijk, Emma Buor, Sonne Hekkenberg, Roos van
Vliet, Eleone van Densen, Lana van Ouwerkerk, Fynn de Jong, Fayenne
Kasanwidjojo, Hugo den Ouden, Fay Kruijs, Roos Scheerhoorn en Daan
Scheerhoorn. We wensen jullie een hele fijne tijd op de Apollo 11!

Een mooie afsluiting
Aan het einde van het schooljaar is Jolanda Wierts getrouwd met Marnix Marijnissen. De kinderen
van haar groep waren daarbij en op vrijdag is het hele team naar Limburg geweest om het feest mee
te vieren. Ze zagen er prachtig uit en het waren twee hele mooie dagen! We wensen Jolanda en
Marnix heel veel geluk samen!
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De leerkrachten en groepen nog eens op een rijtje
In het onderstaande schema ziet u nogmals het overzicht welke leerkracht er volgend schooljaar voor
welke groep staat.
Groep 1/2A Astronautjes

Willemijn van der Sloot (ma t/m vrij)

Groep 1/2B Raketjes

Joery Hijne (ma t/m vrij)

Groep 1/2C Sterretjes

Jolanda Wierts (ma t/m vrij)

Groep 1/2D Planeetjes

Sanne van der Woerd (ma t/m vrij)

Groep 3/4A

Ilse de Goeij (m t/m vrij)

Groep 3/4B

Marjorie Henriquez (ma t/m vrij)

Groep 3/4C (alleen op ma/di/woe)

Kimberley van Aalten (ma/di/woe)

Groep 5/6A

Marloes Baas (ma/di) en Lisanne Kok (wo, do, vrij)

Groep 5/6B

Marjolein van Heuven (ma t/m vrij)

Groep 5/6C

Jolien van Rooij (ma, di, do, vrij) en Marie-Louise Bijl (wo)

Groep 7/8A

Mark van Beuningen (ma t/m vrij)

Groep 7/8B

Rémon de Bruin (ma, di, wo, do) en Marie-Louise Bij (vrij)

Vakleerkracht
Gymnastiek

Mark Atema (maandag en vrijdag)

Theaterles

Lisanne Kok (dinsdag)

Zorg
IB

Marleen Lancee (ma, di, do)

Arrangementen begeleiders

Esther Schabbink
Anna Wessel

Onderwijs ondersteunend personeel
Conciërge

Marscha Middelkoop (ma t/m vrij)

Administratie

Esther Wattimena (vrijdag)

Schoolleiding
Directeur

Marja Hamers (ma, di, do, vrij)

Onderbouw coördinator

Kimberley van Aalten (do)

Bovenbouw coördinator

Marie-Louise Bijl (do)

Schoolopleider

Jolien van Rooij (wo)

Specialist excellentie

Jolanda Wierts (wo)

Specialist moderne media

Marloes Baas (do)

ste

Specialist 21 eeuwse
vaardigheden
Anti-pest coordinator

Mark van Beuningen (12 x op di)
Marjolein Heuven (wo)
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Volle kracht vooruit
We starten maandag met 247 leerlingen en op 1 oktober, de ‘officiële’ teldatum voor
de school, hebben we 257 leerlingen. Alle groepen zijn ‘vol’. De groepen 1/2 starten
met ongeveer 18 leerlingen en groeien in de loop van het jaar uit naar 25 à 26
leerlingen. De groepen 3/4 starten met 28 leerlingen en krijgen drie dagen
ondersteuning van Kimberley van Aalten. De groepen 5/6 hebben allemaal 24
leerlingen, met de nodige zorg zijn deze groepen vol en in de groepen 7/8 zitten resp.
25 en 27 leerlingen. Met ons streven naar een gemiddelde van rond 26 leerlingen kunnen we
concluderen dat de Apollo 11 op volle kracht gaat starten. Ons aannamebeleid blijft afgestemd op
12/13 groepen van rond de 26 leerlingen per groep. Voor de vakantie heb ik u laten weten dat ons
bestuur al in gesprek is met de gemeente over de laatste lokalen die we nog nodig hebben. Voor nu
maken we gebruik van het voormalige speellokaal en handvaardigheidlokaal. Beide lokalen zijn
gezellig en mooi ingericht en we zijn klaar om de kinderen te ontvangen!

Schoolfeest
Vrijdag 1 september is het (uitgestelde) feest van de OR. Achter de schermen zijn zij ook al aan het
voorbereiden. Er zal gewerkt worden met receptenkaartjes. De kinderen krijgen een recept mee
waarvan zij denken dat hun ouder/verzorger dit wel kan en wil maken. Deze kaartjes worden in de
loop van de week uitgedeeld. Eigen creativiteit wordt natuurlijk ook op prijs gesteld!
De OR zal zorgen voor het drinken, bordjes, bestek, bekers, servetten etc. Voor de kinderen met een
speciaal dieet, of voedselallergie zal er een aparte tafel worden ingericht. De ouder(s)/verzorger(s)
van deze kinderen wordt/worden apart benaderd.
Heeft u nog tijd om te helpen op vrijdagmiddag om e.e.a. voor te bereiden/klaar te zetten dan kunt
u dit laten weten aan or@apollo11.nl
Na afloop van het feest zal de boel weer moeten worden opgeruimd en wij hopen natuurlijk ook op
jullie hulp hierbij. Wij kijken uit naar mooi weer en natuurlijk een grote opkomst. .
Zonnepanelen
Ook in de vakantie zijn een aantal mensen actief geweest voor de school. Een aantal afgevaardigden
(o.a. een aantal ouders, Stichting Technotrend, Energie U en de school) van de werkgroep
zonnepanelen, is bij elkaar geweest om de laatste puntjes op de i te zetten. We kunnen u laten
weten dat de zonnepanelen er zeer binnenkort zullen komen. De plaatsing zullen we in ‘kleine’ kring
op feestelijke wijze invullen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Basisschool app
Binnenkort komt er een nieuwe vorm waarop wij informatie met u zullen delen. Dat gaan we doen
via Basisschoolapps. De app (die u binnenkort kunt downloaden op uw smartphone) wordt op dit
moment door ons gevuld met informatie. Ook werken we aan een nieuwe website die gekoppeld zal
zijn aan de app. De bedoeling is om de app na de herfstvakantie in gebruik te nemen. Voor die tijd
krijgt u nog uitgebreid informatie over waar u de app kunt vinden en hoe deze werkt.
Start schooljaar
Om maandag meteen goed te kunnen starten met de kinderen, willen wij u
vragen om de kinderen de volgende dingen mee naar school te geven:




Een etui
Een vulpen of stabilo-pen (leerjaar 5 en hoger)
Sloffen met harde onderkant of crocs (groepen 1/2 én 3/4B). Crocs hebben onze voorkeur
omdat deze in het toilet minder snel ‘vies’worden.
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Gymspullen (meteen maandag nodig)
Voor de kinderen uit cluster 1/2: Een foto (printje) van de vakantie met op de achterkant het
land waar de foto is gemaakt.

Groep 5/6A start met Marloes en Mark Atema in het lokaal van 5/6A. Zij doen daarna
samen een spel. De overige groepen hebben maandag gewoon gym.
Het thema door de hele school is :'Dit ben ik'. De kinderen uit de leerjaren 1/2 mogen
spulletjes meenemen die met dit thema te maken hebben.

Nog even de afspraken op een rij:
 Om 8.20 gaan de deuren open voor alle leerlingen.
 Om half 9 start de les.
 De ouders van de kinderen in de groepen 1/2 kunnen hun kinderen in het lokaal
brengen en alvast samen met hun kind iets gaan doen.
 Na de eerste twee weken nemen de kinderen van leerjaar 3 op het plein afscheid van hun
ouders en gaan ze alleen naar binnen. Dat kunnen ze dan al heel goed zelf!
 Wilt u uw kind(eren), als het even kan, lopend of met de fiets brengen en ophalen? Mocht u toch
met de auto komen, dan wil ik u vragen deze in de parkeervakken neer te zetten. Op deze manier
kunnen alle kinderen op een veilige manier naar school komen.
 De schoolgids en de jaarkalender voor ouders staan op de website: www.apollo11.nl.
 Wilt u het calamiteitenformulier dat uw kind volgende week mee krijgt voor ons invullen en
uiterlijk aan het eind van de week mee teruggeven? Voor ieder kind is een eigen formulier nodig
zodat we bij uitstapjes alle gegevens direct bij de hand hebben.
 In de hal liggen weer schriftjes voor de groepen. Doktersbezoeken of andere informatie kunt u
hierin achterlaten.
 Groep 3/4B en de groepen 5/6 en 7/8 gebruiken de entree in het midden aan de voorkant van het
gebouw (hoofdingang).
 De groepen 1/2 maken gebruik van de deur aan de zijkant van het gebouw.
 Groep 3/4A maakt gebruik van de deur aan de rechterkant van het gebouw naast het
kinderdagverblijf.

Clusteravonden
In week 36 zijn de clusteravonden. U krijgt op deze avond specifieke informatie over onderwerpen
met betrekking tot het cluster en de groep van uw kind. De avonden starten om 19.00 uur en zijn
rond 20.00 uur weer afgelopen. De data zijn:
Groepen 1/2
maandag 4 september
Groepen 3/4
dinsdag 5 september
Groepen 5/6
woensdag 6 september
Groepen 7/8
donderdag 7 september

Startgesprekken
Het is, nu er een nieuw schooljaar begonnen is, fijn voor de leerkracht om te weten hoe het met uw
kind gaat en welke verwachtingen u en uw kind hebben voor het komende schooljaar.
Daarom zijn er op 19 20 en 21 september startgesprekken. In dit gesprek geeft u samen met uw kind
informatie aan de leerkracht.
Om de gesprekken voor te bereiden krijgt u vooraf van de leerkracht een digitale vragenlijst over de
mail. Wij vragen u deze vragenlijst samen met uw kind digitaal in te vullen en terug te mailen naar de
leerkracht. De leerkracht laat u per mail weten wanneer de lijst kan worden ingeleverd.
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Speerpunten 2017-2018
Een greep uit de activiteiten die op de agenda staan.
 We gaan zelf vormgeven aan het vervolg op de methodiek van stichting leerKRACHT. We blijven
werken aan: ‘Elke dag samen een beetje beter’. Leerkracht heeft ons de afgelopen twee jaar
veel gebracht. We kijken naar ons onderwijs, naar wat we kunnen verbeteren en wat we
moeten veranderen. Hiermee is ons onderwijs nog beter en ook efficiënter geworden. Vanuit
deze werkwijze focussen we ons dit jaar op het borgen van ons onderwijsproces. Voor
nieuwsgierige ouders: www.stichting-leerkracht.nl.
 We gaan het thematisch werken koppelen aan de domeinen Maatschappij en Samenleving;
Natuur en Techniek; Cultuur. De vakken vanuit het thema worden zo veel mogelijk in
samenhang worden aangeboden. Kunst & Cultuur en Techniek maken onderdeel uit van ons
aanbod.
 We willen de mogelijkheid om te gaan werken met portfolio’s gaan onderzoeken.
 We gaan dit jaar de audit doen om opleidingsschool te worden. Om stagiaires te kunnen
begeleiden is het nodig dat wij hiervoor zijn toegerust. Jolien van Rooij heeft vorig jaar de
opleiding voor schoolopleider met succes afgerond en zal de school dit jaar door de audit
loodsen.
 We willen een vervolg geven aan de lessen mindfulness en het werken met een growth mindset.
 We willen een ouderavond organiseren waarin we kijken hoe we samen het beste uit uw kind
kunnen halen. Hoe werken we daarbij samen en wat betekent dat voor ons en voor u.
Kortom, het wordt weer een veelbelovend jaar met veel mooie plannen!

Op onze website vind u de nieuwe schoolgids; het jaarplan en de actuele ouderkalender.

We wensen alle leerlingen
en hun ouders
een heel fijn schooljaar!
Graag tot maandag.
Mede namens het team van de Apollo 11
Met vriendelijke groet,
Marja Hamers
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