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Welkom op de Apollo 11!  
Welkom Imke Brandsma, Twan Parren en Joa de Bruin. We wensen 
jullie een hele fijne tijd op de Apollo 11! 

 
Een nieuw jasje 
Zoals u ziet heeft de nieuwsbrief een ander gezicht. De stijl van de nieuwsbrief sluit aan op de 
vormgeving van onze nieuwe website. 
De afgelopen weken is er door een aantal ouders en leerkrachten hard gewerkt aan een 
schoolapp én aan een nieuwe website. Beide zien er prachtig uit. Onze dank gaat 
daarom uit naar Bert Bosma en Ronald van Zuijlen voor hun bijdrage aan het opzetten 
en invullen van de nieuwe website en Jan Rein Hettinga voor de foto’s op de nieuwe 
website. Marloes Baas en Kimberley van Aalten en Marja Hamers hebben de content ge-update.  
De nieuwe website is vooral bedoeld voor ouders en belangstellenden die meer willen weten over onze 
school. U vindt de nieuwe website op: https://apollo11.nl  
Klik op de url om naar onze nieuwe website te gaan en ontdek de nieuwe website. We zijn benieuwd 
wat u ervan vindt! 
 
Download de app 
De Apollo 11 heeft een eigen app. Vanaf nu willen we het grootste deel van de communicatie over 
activiteiten die op school plaatsvinden met u delen via deze app. U vindt er o.a. contactinformatie, 
informatie van en over de groepen, de jaarkalender, de laatste nieuwsbrief, maar ook foto’s en nieuws. 
Ook kunt u de app gebruiken voor ziekmeldingen. We geven ouders graag even de tijd om te wennen 
aan deze nieuwe manier van communiceren. Daarom zullen we informatie over de school de eerste tijd 
zowel via de app als via de mail versturen. 
De app is geschikt voor iOS en voor Android. Hoe u de app kunt downloaden heeft u kunnen lezen in een 
aparte brief.  
 
Jurybezoek Excellente school 
Op 23 oktober, direct na de herfstvakantie, heeft de jury Excellente scholen onze school bezocht in het 
kader van onze aanmelding om excellente school te worden. Ze hebben vanwege onze aanmelding 
vooral gekeken naar het pedagogisch klimaat en het innovatieve aanbod. De beoordelingsprocedure 
neemt nog enige tijd in beslag, maar voordat we de uitslag horen wil ik alvast graag onze ervaringen met 
u delen. 
De jury had een gesprek met het MT, de leerkrachten, de kinderen en de ouders. Ze hebben 
rondgelopen in de school en gezien hoe we werken. Zij hadden een heleboel vragen zoals 'Wat zijn de 
gestelde doelen?' en 'Wanneer zijn jullie tevreden met de uitkomsten?' en ‘Waar kunnen we dat 
terugzien?’ Bij deze vragen in relatie tot het pedagogisch klimaat hadden we daar niet altijd een pasklaar 
antwoord op, al konden we wel uitleggen wat we doen.  

https://apollo11.nl/
https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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Dat deden we door te vertellen hoe de bordsessies werken en welke 
effect dat heeft op de groep en op de werkhouding. Hoe de kinderen 
en de leerkrachten samen het onderwijs maken en hoe iedereen 
enthousiast en vooral ook erg betrokken is. Hoe we het werken met 
de daltonvaardigheden steeds meer aanscherpen, hoe leren en sociale 
vaardigheden elkaar kunnen versterken en welke effect dat op het 
zelfvertrouwen van de kinderen heeft. Waarbij we tot de conclusie 
kwamen dat we dus vooral goed zijn in het ontwikkelen en verbeteren 
van onderwijs. 
Een aantal kinderen heeft de juryleden rondgeleid en zij hebben met trots verteld wat er allemaal speelt 
op de school. We hebben gehoord dat ze veel hebben verteld over hoe we met elkaar omgaan en welk 
effect dat op hen heeft.  
Van de ouders hoorden we dat zij lovend waren over de school. Zij hebben onze gezamenlijke aanpak 
geroemd en vinden dat de zelfstandigheid van de kinderen hier zo groeit. Als voorbeeld voor het 
bevorderen van zelfvertrouwen werden de smileys en het maatjeswerk genoemd. Ook werd er gezegd 
dat het zeer gewaardeerd wordt dat we ook voor minder ingrijpende zaken even contact opnemen. 
De jury gaf aan dat de Apollo 11 een goede school is. Na dit bezoek gaan zij besluiten of het niveau hoog 
genoeg is voor het predikaat excellent. De uitslag daarvan komt in januari 2018. 
Zijn we excellent? We weten het niet. Iedereen hier spant zich in voor fantastisch onderwijs en we zijn 
allemaal trots op wat we bereiken. En zoals de jury bevestigt doen we al een heleboel goed.  
Het bezoek van de jury geeft ons ook weer stof tot nadenken! Want wanneer zijn wij eigenlijk tevreden? 
Wanneer vinden we iets goed en waarom? En hoe goed vertellen we dat aan de kinderen? Dus ook dit 
bezoek heeft ons weer een aantal leer- en aandachtspunten opgeleverd waar we mee aan de slag gaan. 
Zo blijven we ontwikkelen. Elke dag een beetje. Wordt vervolgd…. 
 
Ouderavond 
Op donderdag 29 maart organiseren wij een ouderavond over samenwerken in het onderwijs. We willen 
het met u hebben over onze gezamenlijke verwachtingen van het onderwijs en welke rol ouders kunnen 
spelen in het ontwikkelen en verbeteren van onderwijs. Deze avond stond nog niet vermeld op de 
jaarkalender. Zet u de datum alvast in uw agenda? 
 
Pieten gezocht 
Nog een paar dagen en dan komt Sinterklaas weer in Nederland aan. 
Dit jaar op 18 november a.s. welteverstaan. 
De ouderraad is samen met school alweer druk met de organisatie ervan in de weer. 
Kruidnoten en cadeautjes regelen en nog veel meer. Op onze school heeft Piet vele gezichten, 
Anders dan zwart is waar wij ons op richten. 
 
Vorig jaar waren er een Spiderman- en Cowbow-Piet, 
alleen kunnen zij dit jaar helaas niet. 
Daarom nu deze oproep aan u allen, 
wie kan en wil er op dinsdag 5 december a.s. een paar 
uurtjes als hulp invallen? 
 
Hoe we de “Pieten” dit jaar zullen kleden, weten we nog 
niet. 
Maar een gezellige ochtend op 5 december, ligt zeker in 
het verschiet. 
Onze oproep is hiermee klaar. U kunt uw aanmelding graag vóór 16 november a.s. mailen 
naar… or@apollo11.nl. 
 
Ps. U kunt ook reageren als u zelf niet kunt maar wel iemand weet die dit zou willen/kunnen. 
 
 
 
 
 

mailto:or@apollo11.nl
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Kinderheldendag en een bezoek aan Madurodam 
Madurodam is vernoemd naar George Maduro, een oorlogsheld uit de Tweede Wereldoorlog. Met 
gevaar voor eigen leven leidde hij tijdens deze oorlog succesvol een belangrijke aanval tegen de 
Duitsers. In Madurodam worden kinderen geïnspireerd om in zijn voetsporen te treden. Door bij hen 
empathie, onbaatzuchtigheid en zelfvertrouwen te ontwikkelen. 
  

 
 
Tijdens de Nationale Kinderheldendag wordt stilgestaan bij kinderen die hebben laten zien dat ze over 
deze drie kernwaarden beschikken. Door uitzonderlijke moed te tonen in de vorm van een échte 
heldendaad, of juist door een sociale, maatschappelijke daad te doen. Délany en haar nichtje Jayla 
hebben vorig jaar hun overgrootoma gered toen zij hartproblemen kreeg. Vanwege deze heldendaad 
worden zij met een feestelijke bijeenkomst in Madurodam in het zonnetje gezet. En heel cluster 7/8 
mag mee! Een mooi moment om samen te beseffen dat je echt iets voor een ander kunt betekenen.  
 

 
 
Bezoek Finland 
Onze school werkt samen met de Universiteit Utrecht en een aantal hogescholen aan Werkplaats 
Onderzoek Utrecht (WOU). Dat houdt in dat van een aantal scholen in Utrecht een leerkracht een 
onderzoek doet naar hoe het onderwijs verbeterd kan worden. Deze leerkrachten worden bij dat 
onderzoek begeleid door een wetenschapper vanuit de universiteit of hogescholen.  
Er zijn drie werkplaatsen in Nederland waarvan één in Utrecht. In Utrecht doen scholen mee van drie 
verschillende besturen, waaronder de SPO Utrecht. De Apollo 11 is één van de vijf scholen van de SPO 
Utrecht die meedoen. 
Op de Apollo 11 doet Marie-Louise Bijl onderzoek naar hoe we 
leerkrachten kunnen begeleiden bij het stellen van vragen om kinderen 
onderzoekend te laten leren. Dit doet Marie-Louise samen met onze 
werkgroep toekomstgericht leren.  
In de week van 27 november tot 1 december wordt in Finland de EAPRIL 
gehouden. Een internationale bijeenkomst waar onderzoekers hun onderzoek presenteren. Vanuit WOU 
zullen Marie-Louise en Kimberley Nederland vertegenwoordigen op de EAPRIL. Daar zijn we reuzetrots 
op en zij vinden het reuzespannend! In Finland krijgen zij ook de kans om een aantal scholen te 
bezoeken. We zijn erg benieuwd naar hun ervaringen en de inspiratie die zij daar opdoen. Dat nemen 
we weer mee in het verbeteren van ons eigen onderwijs. 
 

Gevonden voorwerpen 
Komt u kijken of er iets van uw kind tussen zit? Aan het 
eind van volgende week gaat alles naar de 
kledinginzameling. 
 
 
 
 
 

 



 4 

 
Vervanging van Ilse de Goeij 
Op 30 november werkt Ilse voor het laatst op onze school. We wensen Ilse een hele fijne tijd op haar 
nieuwe school. De komende periode gaan we werken met twee groepen 3/4. Marjorie Henriquez blijft 
de leerkracht van groep 3/4B. In december komt Esther in de Betouw (moeder van Tessa uit 3/4B) om 
samen met Kimberley van Aalten voor de groep te staan. Op maandag is Esther ook beschikbaar om 
ondersteunende werkzaamheden te doen en ook Marian Zeelenberg zal een dagdeel per week 
ondersteunende taken doen voor de groepen 3/4. 
Vanaf januari komt er een nieuwe collega. Zij zal gaan werken in 1/2A en Willemijn van der Sloot gaat 
naar 3/4A. De ouders van 3/4 en 1/2A zijn hierover al geïnformeerd. In een volgende nieuwsbrief zal 
onze nieuwe collega zich aan u voorstellen. 
 
Thema 2 ‘Express yourself’  
Binnen het thema ‘Express yourself’ wordt aandacht 
besteed aan cultuur, kunst, religie en architectuur. We 
doen dit aan de hand van de cyclus van onderzoekend 
leren. 
 
In de afgelopen twee weken hebben de leerlingen van alle 
groepen de eerste twee stappen doorlopen. Hierbij ging 
het in eerste instantie vooral om verwonderen. Leerlingen 
hebben verteld/opgeschreven waar ze allemaal aan 
dachten bij ‘Express yourself’. Binnen alle clusters is dat 
gedaan op een manier die past bij dat cluster. Het cluster 
7/8 heeft hierbij  gekeken hoe ze die woorden een plek 
konden geven bij de verschillende werelddelen. 
 

 
 
Vanuit de geassocieerde woorden is in de afgelopen week gekeken hoe leerlingen deze woorden 
kunnen omzetten in onderzoeksvragen. Hiervoor maken de leerlingen gebruik van het 
vragenmachientje. Bent u benieuwd hoe dat vragenmachientje eruit ziet. Kom gerust na schooltijd eens 
kijken in de klas van uw kind, want ze hangen in alle klassen. Als een leerling dan een goede 
onderzoeksvraag geformuleerd heeft, kan het opzetten van het onderzoeksplan beginnen. Ook deze 
onderzoeksvragen worden zichtbaar opgehangen in de klas.  
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Staken op 12 december 
Zoals u weet worden er in het primair onderwijs acties gevoerd om de werkdruk aan te pakken en voor 
een eerlijk salaris. Op dinsdag 12 december zal daarom waarschijnlijk door medewerkers in het primair 
onderwijs in Nederland worden gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front (waaronder 
de PO-Raad) hebben op dinsdag 7 november een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan 
minister Arie Slob van Onderwijs. De organisaties verwachten uiterlijk in de week van 5 december een 
antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair 
onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan roepen de vakbonden een landelijke 
staking op 12 december uit. Een staking op 12 december betekent dat veel leraren zullen besluiten om 
op deze dag niet te werken.  
Op de Apollo11 is de stakingsbereidheid groot. Omdat pas in de week van 5 december bekend wordt of 
er wordt gestaakt, kunnen we u pas kort voor de staking echt informeren. Wel vinden we het belangrijk 
om u nu al te laten weten dat  de Apollo 11, indien er wordt opgeroepen tot staken op 12 december 
gesloten is. We vragen u om uw BSO hierover te informeren zodat de kinderen, indien nodig, 
opgevangen kunnen worden. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marja Hamers 
directeur 
 

Activiteiten komende weken   

Vrijdag 24 november Apollotheater 1/2 en 5/6C 1/2 start om 8.40 uur en 
5/6C start om 13.45 uur 

Vrijdag 1 december  Apollotheater 3/4 en 5/6B 3/4 start om 8.40 uur en 
5/6B start om 13.45 uur 

Dinsdag 5 december Sinterklaas ’s middags vrij 

Vrijdag 8 december  Nieuwsbrief 4  

Let op! Het Apollotheater van de groepen 5/6B en 5/6C zijn omgewisseld. Boven ziet u de juiste data. 
 
Klik hier voor de jaarkalender 
 
Even voorstellen 
Ik ben Nienke Kinnegin, 18 jaar en eerstejaars student 
pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht. Na zelf 8 jaar 
met veel plezier op de Apollo 11 te hebben gezeten, zal 
ik nu vanaf 17 november tot aan de zomervakantie op 
vrijdag te vinden zijn in de groep 5/6 klassen. Ik zal hier 
vooral gaan observeren en extra begeleiding bieden. In 
mijn vrije tijd vind ik het heel erg leuk om te voetballen, 
te lezen, te koken en om af te spreken met vrienden. Ik 
kijk er heel erg naar uit om stage te gaan lopen en om 
mezelf als beginnend pedagoog te ontwikkelen!  
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