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Welkom op de Apollo 11!  
Welkom Isabelle Verhagen en Yaice Goerdin. We wensen jullie een 
hele fijne tijd op de Apollo 11! 

 
 

 
 
Dag Sinterklaas  
Afgelopen dinsdag werd onze school bezocht door Sinterklaas en zijn Pieten. Vol verwachting keken vele 
kinderogen uit naar de komst van de Sint. Sinterklaas nam ruim de tijd om alle kinderen en de ouders te 
begroeten nadat hij uit zijn ‘pipohuis’ was gestapt. Bekijk hier de foto’s van de aankomst. Eenmaal 
binnen heeft Sint alle groepen bezocht.  In de groepen 5 t/m 8 waren prachtige surprises gemaakt. De 
kinderen hebben een fijne en gezellige ochtend gehad. Namens alle kinderen bedankt werkgroep Sint, 
OR en alle ouders die het feest dit jaar hebben georganiseerd! 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.flickr.com/photos/143039048@N02/sets/72157667115802259/
https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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Vertrek Marleen Lancee 
Marleen Lancee, onze IB, heeft een nieuwe baan. Dat vinden we echt ontzettend jammer maar we 
wensen Marleen natuurlijk ook heel veel succes en plezier in haar nieuwe baan.  
Marleen gaat (al) per 1 februari starten op haar nieuwe school. Omdat veel ouders de afgelopen jaren te 
maken hebben gehad met Marleen, willen we u uiteraard ook echt de gelegenheid geven afscheid te 
nemen van Marleen. Daarvoor zullen we een datum prikken in januari. Ik hoop u hierover meer te 
kunnen vertellen in de volgende nieuwsbrief. 
 
Vacature 5/6 
Jolien van Rooij gaat de IB-taak per 1 maart van Marleen overnemen. Dat betekent 
dat we op zoek zijn naar een nieuwe fulltime leerkracht voor groep 5/6C. 
Inmiddels is er een vacature uitgezet. De vacature staat op de website van de Apollo 
11 en de SPO Utrecht en om zoveel mogelijk mensen te bereiken is de vacature ook 
te vinden op social media zoals Facebook en twitter. De eerste sollicitatieronde is 
nog voor de kerstvakantie gepland. Weet u nog goede leerkrachten die interesse 
hebben in een fulltime baan op onze leuke school? Geef dan vooral door dat we een 
vacature hebben!  
 
Werken met werkgroepen 
Op school wordt naast het lesgeven ook hard gewerkt aan het vormgeven van onderwijsvernieuwing en 
het maken van goed onderwijs. Alle leerkrachten nemen daarvoor zitting in één of meerdere 
werkgroepen. Zo heeft de werkgroep moderne media zich de afgelopen maanden bezig gehouden met 
het ontwikkelen en inrichten van de website en de app. U krijgt volgende week een vragenlijst van ons 
omdat we graag terug horen wat er beter kan. De werkgroep toekomstgericht leren is bezig met het 
uitwerken van het onderzoek dat Marie-Louise Bijl doet in het kader van het WOU project. Marie-Louise 
en Kimberley zullen in de volgende nieuwsbrief verslag doen van hun bezoek in Finland.  
Mark van Beuningen, die de innovator is de van deze werkgroep, heeft kortgeleden gehoord dat hij/de 
school een aanzienlijke subsidie heeft gekregen voor persoonlijke- en schoolontwikkeling. Het uitwerken 
van het thematisch werken en het ondersteunen van de leerkrachten hierbij staat hierin centraal. Mark 
zal hiervoor tot het einde van dit schooljaar één dag per week worden vrij geroosterd. Hij zal vanaf 
januari 2018 op donderdag worden vervangen door Jan Heine de Vos. Jan Heine is een ervaren 
leerkracht en komt volgende week kennis maken met de groep. Mark zal u in de nieuwsbrief ook 
regelmatig informeren over de voortgang van het project/proces. 
De werkgroep sociale veiligheid heeft een informatieavond georganiseerd voor de vrijwilligers van de 
TSO. Dat was een interessante avond over spel en spelen en sociale (v)aardigheden. Op dit moment is 
het schooldoel in alle groepen: Door spel op het plein zorgen we samen voor een veilige en fijne pauze 
voor iedereen zonder conflicten. Daaruit komen acties voort voor de leerkrachten om deze doelen te 
behalen. In de groepen wordt besproken hoe de pauze er uitziet, wat we kunnen doen om dit te 
bereiken, gaan we actief aan de slag en meten we ook regelmatig de vorderingen. Ook worden 
verbanden gelegd naar andere momenten waarop de omgang met elkaar aandacht vraagt. Op deze 
manier werken we doelmatig aan het verbeteren van het sociale klimaat. 
In een volgende nieuwsbrief kunt u meer lezen over de werkgroepen portfolio, en cultuureducatie. In 
deze nieuwsbrief vindt u de laatste informatie van de werkgroep excellentie. 
  
Werken met de Pittige Plus Torens 
Vorig schooljaar is met leerkrachten en kinderen het werken met de Pittige Plus Torens geëvalueerd. De 
uitkomsten hiervan hebben we besproken en er is besloten om de werkwijze van het werken met de 
Pittige Plus Toren aan te passen.  
 
Kindgesprekken: 
Voorafgaand aan de start met het werken van de Pittige Plus Toren zijn gesprekken 
gevoerd met kinderen die hieraan deelnemen. De kinderen hebben tijdens het 
gesprek aangegeven waar zij vinden dat ze goed in zijn en wat ze nog willen 
ontwikkelen. De kinderen hebben een leerdoel opgesteld waar ze aan willen 
werken.  
 
 

https://apollo11.nl/wp-content/uploads/2017/12/Vacature-leerkracht-bovenbouw-Apollo-dec-2017.pdf
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Begeleiding:  
De eerste periode is Marjolein gestart met de kinderen uit groep 5 t/m 8. De volgende periode neemt 
een andere leerkracht de begeleiding op zich. Jolanda begeleidt de kinderen van groep 4 (en later ook 
groep 3). De kinderen van groep 3 die hiervoor in aanmerking komen, zullen pas na de kerstvakantie 
starten, zodat ze eerst nog genoeg tijd hebben om de stof en werkwijze van groep 3 eigen te maken.  
 
Smartgames:  
Iedere periode starten de kinderen nu eerst met Smartgames waarbij geoefend wordt met de 
executieve functies. Het zijn uitdagende spellen met een sterke opbouw van probleemoplossende 
vaardigheden. Wat doe je bijvoorbeeld als je vastloopt? Welke strategie pas je toe? Kun je je emoties 
bedwingen als je wint of verliest? Enz.  
 
Pittige Plus Toren: 
Na de Smartgames kiezen de kinderen zelf een project van de Pittige Plus Torens. Voorheen koos de 
leerkracht een project. De kinderen maken zelf samenwerkingsgroepjes. De opdrachten uit de Pittige 
Plus toren zijn uitdagend en doen ook een beroep op de executieve functies.  
Doordat de kinderen nu meer keuzevrijheid hebben, zie je dat de betrokkenheid enorm toeneemt. De 
kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van hun project. Op maandag kunnen 
ze bij de leerkracht terecht die die periode de Pittige Plus Toren begeleidt om hulp te vragen. Vrijdag 
hebben de kinderen ook tijd om aan het project te werken. Na ieder project krijgen de kinderen een 
beoordeling en reflecteren ze ook op hun eigen leerdoel.  
 
Nieuw gezicht in 1/2A 
Na de kerstvakantie gaat Lilian van Leeuwen op woensdag, donderdag en vrijdag naast Willemijn van 
der Sloot lesgeven in groep 1/2A. Lilian komt 18 december kennismaken met de kinderen. In de 
volgende nieuwsbrief zal Lilian zichzelf aan u voorstellen. 
 
Afwezigheid leerkrachten 

 Marjolein Heuven heeft vanaf 14 december onbetaald verlof opgenomen om een mooie reis te 
kunnen maken naar Nieuw Zeeland. Ze zal deze periode vervangen worden door Marie-Louise Bijl.  

 Om deze reden staat Marloes Baas op woensdag 20 december in groep 5/6C en Rémon de Bruin op 
15 en 22 december voor groep 7/8B. 

 Op 14 en 15 december heeft Jolien van Rooij verhuisverlof. Zij zal worden vervangen door Annabel 
Scholman, een vaste vervanger van de SPO Utrecht. 

 

Activiteiten komende weken   

Dinsdag 12 december  STAKING De school is gesloten 

Donderdag 14 december  Rondleiding  Voor ouders van nieuwe leerlingen 

Maandag 18 december  Schaatsen 5 t/m 8  Informatie volgt nog 

Woensdag 20 december  Kerststukjes maken Zie informatie over kerst 

Donderdag 21 december Kerstviering Kinderen om 12 uur vrij 
Start kerstviering om 17.30 uur en is 
om 19.00 afgelopen 

Vrijdag 22 december Start kerstvakantie Kinderen om 12 uur vrij 

Vrijdag 19 januari 2018 Nieuwsbrief 5  

 

 

Nieuwe boeken; mede mogelijk gemaakt door de OR 
In de bovenbouw zijn vanuit een bijdragen van de OR veel nieuwe 
boeken aangeschaft. De leerlingen hebben hierin zelf mogen 
meebeslissen. De nieuwe boeken staan in de ‘bibliotheek’ op het 
leerplein.  
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De boeken zijn hierin op alfabetische volgorde neergezet. De meeste boeken zijn al door een aantal 
ouders van boeklon voorzien, waar wij heel erg blij mee zijn. Mochten er nog ouders zijn die hier ook bij 
willen helpen, dan kan hiervoor aangemeld worden bij Chloé.  

Apollotheater 5/6. 
De kinderen van 5/6A hebben een voorstelling gespeeld waarin zij via korte sketches lieten zien hoe het 
er in een klas aan toe gaat voor een voorstelling. Er werd gezongen, gedanst en fantastisch toneel 
gespeeld.  
Tijdens het Apollotheater van 5/6B kwam een groepje leerlingen in een bijzondere kleurenwereld 
terecht met spoken, ridders en prinsessen. Er was een prinses ontvoerd door zwarte ridders, maar 
gelukkig liep alles goed af!  
In groep 5/6C heeft een wervelende Talentenshow in elkaar gezet! Hierin kwamen de vele talenten uit 
de klas goed in beeld, variërend van pianospel tot freerunnen, van theater tot dans en nog veel meer! 

 
 
Gastles ‘architectuur’ in groepen 5/6B en 5/6C & 3 gastlessen ‘kunst’ in groep 5/6A 
In december hebben de groepen 5/6 gastlessen gehad binnen het thema ‘Express yourself’. In groep 
5/6A is dat verzorgd door de oma’s van Eva, Liedewij en Noa. De vader van Isis (5/6B), Chris heeft aan 
5/6B & C een gastles gegeven over architectuur. 

  
 
Advies leerjaar 8 
In de maand november zijn in leerjaar 8 de laatste Cito’s afgenomen. In januari krijgen de leerlingen hun 
definitieve advies. 
 
Mediamasters in 7/8 
De week van de mediamasters was een groot succes. De leerlingen vonden het 
leuk en leerzaam om de klassikale lessen te volgen en de individuele opdrachten 
te maken. De leerlingen hebben veel geleerd op het gebied van mediawijsheid 
en hebben de week afgesloten met een finalespel.  
 
Bezoek aan de moskee 
Door de activiteitencommissie van groep 7/8A is een excursie geregeld naar de moskee in Leidsche Rijn. 
Dit was een erg gezellig en leerzaam bezoek waarbij de kinderen antwoord hebben gekregen op de door 
hun geformuleerde leervragen m.b.t. het Islamitische geloof. 
 
Schaatsen 
Op maandag 18 december gaan de groepen 5 t/m 8 schaatsen in winkelcentrum Vleuterweide. De 
kinderen gaan hier op de fiets naartoe, dus het is belangrijk dat alle kinderen die dag op de fiets komen. 
Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over via de klassenouders. Het is tot slot nog goed om te 
weten dat we daar voor alle kinderen schaatsen huren. 

 
 

      
 

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11

