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Openbare basisschool voor Daltononderwijs         
 
 

De Meern, oktober 2017 
 
 
Welkom op de Apollo 11! 
Welkom Desteny Philips, Jon Nieuwenhuis, Féline van den Boogert, Tije 
Kooiman en Casper van Damme. We wensen jullie een hele fijne tijd op de 
Apollo 11! 

 
 
30 inspecteurs in de school 
Op vrijdag 22 september hadden wij 30 inspecteurs van het onderwijs op bezoek. De reden daarvoor 
was dat de inspectie ook gaat werken met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Ter inspiratie 
bezochten ze Bol.com en de Apollo 11. We hebben de inspecteurs laten zien hoe wij in de school 
werken met verbeterborden. Ze waren onder de indruk van de betrokkenheid, het eigenaarschap, de 
verbetercultuur etc. Het was ontzettend leuk om de inspectie te inspireren. 

 
 
 
Leuk nieuws 
In overleg met Jolanda kan ik u laten weten dat Jolanda zwanger is. Jolanda en haar 
man Marnix verwachten hun eerste kindje begin mei. De eerste weken voelde 
Jolanda zich niet erg lekker (en ze had daarbij ook keelontsteking) maar het gaat 
gelukkig al wat beter. Over de vervanging ben ik al in gesprek met ons bestuur, de 
SPO Utrecht. Als daar meer zich op is (en dat kan nog even duren) ontvangen de 
ouders van groep 1/2C hierover apart bericht.  
 
 

Vertrek Ilse de Goeij  
Wellicht heeft u de afgelopen weken gezien dat er een vacature is op de Apollo 11. 
Dat riep bij een aantal ouders vragen op. Hoe zit dat nu precies? 
Net na het verspreiden van de laatste nieuwsbrief heeft Ilse de Goeij, leerkracht van 
groep 3/4A, ons laten weten dat zij een andere baan heeft gevonden. Dat betekent 
dat Ilse ons gaat verlaten en dat vinden wij natuurlijk ontzettend jammer! De ouders 
van de groepen 3/4 zijn hierover al vrij snel geïnformeerd en er is een vacature 
uitgezet. Het nieuws over het vertrek van Ilse krijgen de ouders die niet direct 
betrokken zijn bij de groepen 3/4 nu via deze nieuwsbrief. 
Ilse vertrekt uiterlijk 1 december of al eerder als wij een geschikte vervanger 
gevonden hebben. Als dat zo is, zullen we eerst de ouders van groep 3/4A hierover 
informeren. In de eerstvolgende nieuwsbrief daarna wordt het nieuws dan weer aan 
alle ouders bekend gemaakt. 
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App & website Apollo 11 
Na de herfstvakantie gaan wij een groot gedeelte van de communicatie met 
ouders doen via onze nieuwe schoolapp. Er wordt achter de schermen hard 
gewerkt aan deze app, zodat u overzichtelijk en gericht geïnformeerd wordt 
over zaken die uw kind betreffen. 
Behalve een nieuwe app, wordt er na de herfstvakantie ook een mooie nieuwe website gelanceerd. 
Zowel de app als de website zien er al prachtig uit! 
Na de vakantie ontvangt u een aparte brief waarin staat hoe u de app kunt 
downloaden en hoe deze werkt. 
 
Muzieklessen 
Vanaf 2017/2018 hebben we voor drie schooljaren subsidie ontvangen om muziek 
een plek te geven in ons onderwijs. In samenwerking met Slagwerkschool Midden Nederland zullen 

deze lessen verzorgd worden. 
In de onderbouw gaat Marco de Jong een aantal weken per jaar muzieklessen 
verzorgen op de maandagen. In de bovenbouw gaat Twan Kuijper dit doen op de 
dinsdag. De leerkrachten zijn altijd bij de lessen, zodat ook zij profiteren en leren van de 
expertise van de muziekdocenten. Doordat er twee begeleiders zijn verliezen we 
minder tijd aan orde en structuur en kunnen de kinderen vaker aan bod komen. 
 

Vreedzame School  
Met ingang van schooljaar 2017/2018 is Marjolein Heuven veiligheidscoördinator voor onze school. 
Marjolein stuurt de werkgroep (van leerkrachten) aan die samen het beleid maken over hoe een 
veilige school eruit ziet en zij begeleidt (groepjes) leerlingen om pestgedrag aan te pakken en te 
voorkomen. Ook traint zij de mediatoren in groep 7/8 en begeleidt zij hen indien nodig bij 
conflictbegeleiding.  
Eén van de eerste acties van de werkgroep is dat er een mediatie hoek is gekomen in de aula. Op 
deze plek kunnen de kinderen rustig zitten om een ruzie uit te praten volgens een protocol. De 
mediatoren doen hiervan verslag en leveren dit in bij de leerkracht en Marjolein. 
Wilt u iets weten over pesten of de begeleiding van kinderen op dit gebied. Vraag het gerust aan 
Marjolein. 
 
Hulpouders gevraagd 
Voor het in elkaar zetten van een drietal Ikeakasten zoeken wij één of twee ouders. 
Eén kast willen we gebruiken als afscheiding van de mediatiehoek.  De overige twee 
kasten zijn voor het leerplein van de bovenbouw. Vanuit de ouderraad is er een 
mooi bedrag beschikbaar gesteld voor nieuwe leesboeken. Deze leesboeken 
verdienen ook een goede plek in de kast. Kunt u ons helpen met het in elkaar zetten 
van deze kasten (en er wieltjes onder monteren)? Laat het weten aan 
mmiddelkoop@apollo11.nl 
 
Acties voor een eerlijk salaris en vermindering van werkdruk 
Op 5 oktober was er een landelijke 
staking van leerkrachten in het 
basisonderwijs. Ongeveer 90% van de 
scholen was dicht en wel 60.000 
leerkrachten en sympathisanten 
verzamelden zich in Den Haag in het 
Zuiderpark. De meeste leerkrachten van 
ons team waren daarbij.  
Om de salarissen van de leerkrachten gelijk te trekken en de werkdruk te verminderen is 1,4 miljard 
nodig. 270 miljoen euro voor salarisverhoging werd toegezegd op Prinsjesdag en de politiek lekte een 
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dag voor de staking dat er nog eens 500 miljoen euro werd gereserveerd voor werkdrukvermindering. 
Nu het regeerakkoord bekend is geworden, blijkt dat minder rooskleurig dan het toen werd 
gepresenteerd. 
 
De 270 miljoen euro voor het verbeteren van de lerarensalarissen wordt in het regeerakkoord 
gepresenteerd als ‘modernisering cao primair onderwijs’. Het kabinet koppelt de investering in 
lerarensalarissen rechtstreeks aan het verlagen van bovenwettelijke regelingen, waardoor er 
voorwaarden verbonden worden aan deze extra investeringen. 
Structureel staat er nu 450 miljoen euro gereserveerd voor werkdrukverlaging in het regeerakkoord.  
20 Miljoen daarvan is een kleinescholentoelage. Pas in 2021, wordt de 430 miljoen euro voor 
werkdrukverlaging uit de kast gehaald. Volgend jaar staat er 10 miljoen euro op de begroting. Dat 
bedrag loopt via 175 miljoen (2019) en 325 miljoen (2020) stapsgewijs op. ‘Veel te laat, de nood is nu 
te hoog’, zegt Rinda den Besten in een reactie op het regeerakkoord van de POraad.  
 
PO in Actie beraadt zich op een nieuwe staking. Zodra hierover meer bekend is laten we aan u weten 
wat dit betekent voor de Apollo 11 
  
Aanmelden broertjes en zusjes  
Er is zeer veel interesse voor een plek op onze school. Er zijn zelfs wachtlijsten voor 
kinderen die geboren zijn in 2013 en 2014 en nog maar een paar plekken voor 
kinderen geboren in 2015. Dat betekent dat we nu gaan werken met 
voorrangsbeleid.  
Broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school zitten én kinderen die wonen in 
postcodegebied 3454E krijgen voorrang bij plaatsing, mits zij op tijd (voor hun 2e verjaardag) zijn 
aangemeld (vooraanmelding). Kinderen die na hun tweede verjaardag worden aangemeld komen in 
volgorde van aanmelding in aanmerking voor een plaats op de (wacht)lijst. 
Daarom is het heel belangrijk dat broertjes en zusjes tijdig worden aangemeld. Eerder is voor ons nog 
fijner! Bij deze daarom (alweer) de vraag om alle broertjes/zusjes die nog niet ingeschreven zijn, zo 
spoedig mogelijk (na de geboorte) aan te melden voor de inschrijving! U kunt daarbij gebruik maken 
van het aanmeldformulier op onze website. 
 
Nieuwe spelmaterialen op het plein 
Vorige week zijn er weer een aantal leuke speelactiviteiten bijgekomen op 
het plein. Een mooie raket als hinkelbaan en stepping stones om heerlijk 
overheen te balanceren. Deze speelactiviteiten zijn aangeschaft door de 
TSO en daardoor mede namens u mogelijk gemaakt. Bedankt namens alle 
kinderen! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marja Hamers 
directeur 
 

Activiteiten komende weken 
16-20 oktober 

Herfstvakantie  

Dinsdag 31 oktober  rondleiding Voor nieuwe ouders 

Vrijdag 3 november Vogelnest Voor de groepen 1/2 

Vrijdag 10 november Apollotheater groep 5/6A Start om 13.45 uur 

Vrijdag 10 november Nieuwsbrief 3  

Dinsdag 14 november Studiedag 2 Alle kinderen vrij 

 
Klik hier voor ouderkalender 2017-2018 

https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/problemen-primair-onderwijs-te-groot-stapjes-kabinet-te-klein
http://www.apollo11-web.nl/Content/Downloads/Kalender3%20%2020172018%20ouders.pdf
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Thema 2 
Op 6 november start het tweede thema van dit schooljaar. Het thema heet ‘Express yourself’ en valt 
binnen het domein cultuur, waarbij aandacht besteed wordt aan kunst, architectuur en cultuur (in 
religies).  
 
Binnen alle clusters wordt in ieder geval gewerkt aan de volgende kerndoelen: 

 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en 
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 
erfgoed. 

Daarnaast besteden we aandacht aan het onderwerp architectuur. 
 
Cluster 1/2 
In cluster 1/2 wordt er tijdens thema 2 gewerkt over de verschillende feestdagen en hoe deze in 
verschillende culturen worden gevierd. Door middel van brieven die in de kleutergroepen worden 
bezorgd, worden de kleuters meegenomen in de wereld van kinderen met verschillende culturen en 
religies. 
 
Cluster 3/4 
Binnen dit cluster wordt er gekeken naar de architectuur van (religieuze) gebouwen binnen Utrecht. 
Hoe ziet een gebouw eruit, hoe herkennen we verschillende bouwstijlen en wat is de functie van een 
gebouw? En hebben het uiterlijk en de functie van een gebouw met elkaar te maken? Dit zijn vragen 
waar we het in de groepen 3/4 komende periode over gaan hebben! 
 
Cluster 5/6 & 7/8  
Binnen deze clusters wordt gewerkt aan de onderwerpen religieuze gebouwen, architectuur, 
cultureel erfgoed en kunst. De leerlingen krijgen deze onderwerpen uitgelegd aan de hand van 
voorbeelden uit de stad Utrecht. Vervolgens gaan ze in groepjes aan de slag, waarbij cluster 5/6 gaat 
werken aan de promotie van één van de twaalf provinciën. Hierbij komen deze vier onderwerpen 
dan in iedere provincie naar voren. En in het cluster 7/8 wordt hetzelfde gedaan, maar dan voor een 
gekozen land (mag een land uit ieder werelddeel zijn) 
 
Werken met doelen in de klas 
De eerste periode waarbij gewerkt wordt met een doel in de klas is afgerond. Het doel is in alle 
groepen met een positief resultaat afgesloten. Voor de nieuwe periode is een doel binnen de vijf 
kernwaarden van Dalton gekozen. De foto’s laten zien hoe de leerkrachten dit vertaald hebben naar 
een doel per cluster. In de klassen is dit deze week samen met de leerlingen omgezet in een 
klassendoel. 
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Vreedzame School 
Komende periode springen we met de Vreedzame Schoollessen naar blok 6 
‘We zijn allemaal anders’. Dit doen we omdat de doelen van dit blok heel 
goed aansluiten bij ons tweede thema. Dit blok stelt het openstaan voor 
verschillen centraal. Kinderen onderzoek overeenkomsten en verschillen in 
hun familie, klas, school, omgeving van de school en de wereld. Het 
voornaamste doel is een open houding bij de leerlingen ten aanzien van 
verschillen tussen mensen.  
Zie voor meer informatie en kletskaarten hierover onze website. 
 
Klasseplan 
Tijdens de studiedag is in de ochtend door de leerkrachten gewerkt aan Klasseplan (weektaak voor 
leerlingen). De leerkrachten van het cluster 1/2 hebben samen gekeken naar het werken met 
observatiedoelen binnen Klasseplan voor ‘meten en meetkunde’, ‘taalontwikkeling’ en ‘tellen en 
getallen’. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 hebben gekeken hoe de leerlijn taal op een goede 
manier aan bod kan komen tijdens de thema’s. Hierbij zijn aan alle thema’s taaldoelen gekoppeld 
met betrekking tot mondelinge en schriftelijke taal, taalbeschouwing en woordenschat. Hieronder 
vindt u een voorbeeld. 
 
Voor thema 2 zijn de volgende doelen voor taal aan de eerste week van dit thema gekoppeld: 

 Ik weet waar ik op moet letten bij het luisteren (mondelinge taal). 

 Ik kies zelf wat voor tekst ik schrijf (schriftelijke taal). 

 Ik leer wat je met informatie kunt doen (taalbeschouwing). 

 Ik leer woorden door ze in stukjes te verdelen (woordenschat). 
 

http://www.apollo11-web.nl/Apollo11.aspx

