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Welkom op de Apollo 11!
Welkom Quin Borrias, Simon Nijenhuis, Jonas Warnar en Max
Huiberts. We wensen jullie een hele fijne tijd op de Apollo 11!

Studie
Zoals u weet worden er regelmatig workshops en cursussen gevolgd door leerkrachten. Een aantal
mensen doen een iets langere opleiding. Marjolein Heuven is bezig met het afronden van de opleiding
tot anti-pest coördinator. Marjolein is vanuit deze taak ook de vertrouwenspersoon van de school.
Lisanne de Kok doet een opleiding tot cultuurcoördinator. Mark van Beuningen heeft een subsidie
gekregen vanuit het Leraren Ontwikkel Fonds voor persoonlijke en schoolontwikkeling voor 2 jaren.
Sinds gisteren zit ik zelf ook weer in de schoolbanken. Vanaf januari 2018 doe ik een
masteropleiding onderwijskundig leiderschap. Dat betekent dat ik de komende twee
jaar gemiddeld een dag per week studieverlof zal hebben. Dat zal om de week gaan om
een donderdag of een andere dag. Tijdens mijn afwezigheid zal ik vervangen worden
door Marie-Louise Bijl. Dat betekent dat u, indien nodig, die dag uw vraag aan mij ook
aan Marie-Louise kunt stellen.
Excellente school
Gisteren kregen we het bericht dat de jury van het Excellente scholentraject van oordeel dat obs Apollo
11 op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat
Excellente School 2017 primair onderwijs niet toekomt. Dat vinden we natuurlijk erg jammer, maar
tegelijk heeft het traject ons ook al veel positieve punten opgeleverd. Een heel mooi inspectierapport en
een handreiking vanuit het traject excellentie (in de vorm van een juryrapport) om onze
ontwikkelpunten nog beter vorm te geven. Dat gaan we de komende jaren doen!
Hieronder leest u de (ook zeer positieve) conclusie van de jury.
Basisschool Apollo 11 heeft een ambitieuze directie en dito team met een sterke ontwikkelcultuur. Het
positieve pedagogisch en didactisch klimaat vormt hiervoor de basis en is een van de pijlers van het
excellentieprofiel. Het realiseren van een innovatief aanbod, de tweede pijler van het excellentieprofiel,
wordt mogelijk door de samenwerking binnen het team zoals bij het voorbereiden en uitvoeren van de
thema’s tijdens de bordsessies. De jury heeft het positieve schoolklimaat tijdens haar bezoek aan de
school ervaren en ouders en leerlingen herkennen het eveneens. Het innovatieve aanbod van de school is
in ontwikkeling en moet leiden tot een geïntegreerd aanbod. De jury ziet hiervoor de nodige
voorwaarden aanwezig. Als daltonschool zijn eigenaarschap en het bevorderen van de zelfstandigheid
van de leerlingen belangrijke uitgangspunten voor de Apollo 11. Door de bordsessies ook met de
leerlingen te houden en de leerlingen groepsdoelen te laten stellen en het bereiken van deze doelen met
de groep te bespreken, wordt het eigenaarschap van de leerlingen bevorderd. Het stellen van doelen op
individueel leerlingniveau verdient volgens de jury nog aandacht. De geldt eveneens voor het evalueren
van de resultaten van het excellentieprofiel. Een concrete formulering van de gewenste resultaten met
behulp van eigen normen en criteria zal nog meer richting geven aan de ontwikkelingen van de school.
Gezien de leerlingenpopulatie zou de school daarbij de ambities ten aanzien van de eindopbrengsten
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naar boven moeten bijstellen. De jury acht de betrokkenen goed in staat dit de komende jaren te
realiseren.
De jury concludeert dat het werken aan het pedagogisch klimaat en het werken aan een innovatief
aanbod zichtbaar zijn in de aanpak van de school, maar dat door het ontbreken van concrete doelen het
nog niet mogelijk is vast te stellen of deze aanpak toelaat de doelen te halen.
Het volledige juryrapport kunt u lezen op onze website.
Bezoek aan onderwijscongres in Finland
In november zijn Marie-Louise Bijl en Kimberley van Aalten
naar de EAPRIL in Finland geweest. Tijdens de EAPRILconferentie (28 november - 1 december 2017) heeft MarieLouise samen met Lotte Henrichs van de Universiteit Utrecht
een presentatie gehouden. Een soortgelijke presentatie
(over onderzoek dat gedaan wordt door samenwerking van
het primair onderwijs met het hoger onderwijs) werd ook
gedaan door mensen uit Amsterdam en Tilburg. Na afloop
van de presentatie ontstond een mooie discussie over deze
manier van onderzoek doen op basisscholen. De input die
vanuit deze kritische vragen verkregen is, is weer meegenomen in het traject waar we op school mee
bezig zijn.
Naast het geven van onze eigen presentatie hebben we verschillende workshops en presentaties van
anderen bijgewoond. Minna Huotilainen van de Universiteit van Helsinki gaf een presentatie over
hersenontwikkeling. Wist u bijvoorbeeld dat de helft van leren in
de slaap plaatsvindt? En dat een lichamelijk actieve levensstijl
belangrijke delen van het brein jong houdt waardoor leren beter
gaat? Zo heeft drie keer in de week 40 minuten wandelen al een
behoorlijk effect op het geheugen. Naast beweging heeft ook
muziek een zeer positief effect op de hersenontwikkeling. Het
leren bespelen van een instrument of het zingen in een koor
verbetert bijvoorbeeld de hersencapaciteit en het luisteren naar
muziek zorgt voor een betere leermotivatie.
In de volgende nieuwsbrief zullen we iets meer vertellen over de
manier waarop we op school bezig zijn met onderzoekend leren
binnen de thema’s.
Nieuws vanuit de MR:
Op de website van de school kunt u het jaarverslag van de MR van schooljaar 2016-2017 downloaden.
Klik hier om naar het jaarverslag te gaan.
Ouderavond
Op donderdag 29 maart organiseren wij een ouderavond van
19.30 – 21.00 uur met inloop en koffie/thee vanaf 19.15 uur.
Het wordt een interessante avond voor zowel leerkrachten als
ouders. We willen u informeren over leren in de breedste zin
van het woord. Wat heb je nodig om te leren? Welke
omstandigheden zijn gunstig? Wat is de rol van de ouders en
hoe kunnen we samen de kinderen zo goed mogelijk begeleiden
om uw kind te helpen bij leren, ontwikkelen en groeien?
Onderwerpen die aan bod komen zijn feedback geven, growth
mindset, mindfullnes, onderzoekend leren, pesten, en executieve functies. Om een beetje een idee te
krijgen van het aantal mensen die wij op deze avond kunnen verwachten wil ik u vragen om ons te laten
weten of u wel/niet of misschien komt. Dit kunt u hier aangeven. Alvast bedankt hiervoor!
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Buitenspelen
Dagelijks wordt er door alle kinderen van de school
buiten gespeeld. Bewegen is fijn voor de kinderen,
de boog is even wat minder gespannen, ze kunnen
even kletsen en lekker rennen. De afgelopen weken
hadden wij als doel dat alle kinderen een fijne pauze
zouden hebben. Om dat te bevorderen hebben wij
op alle momenten dat de kinderen buiten spelen
(ook samen met de TSO) actief spel geïntroduceerd.
We merken dat er minder conflicten zijn tijdens de
pauze en dat de kinderen het leuk vinden als de leerkrachten meedoen met het spel. Dat doen ze dan
ook.
Een aspect dat ons soms belet om naar buiten te gaan is het weer. Als het heel hard regent gaan we
meestal niet naar buiten. Soms worden we tijdens het buitenspelen overvallen door een bui. We
bekijken dan per situatie of de kinderen buiten blijven of niet. Soms is het weer niet zo goed en wordt er
besloten om niet naar buiten te gaan. De afgelopen maand heeft het meerdere keren gestormd.
Gisteren vonden de leerkrachten dat het wel erg hard waaide tijdens het buitenspelen. Daarom hebben
zij ook weer besloten om naar binnen te gaan. Omdat we willen dat de kinderen een fijne en veilig
pauze hebben en we dit soort situaties willen voorkomen, laten we u weten dat we in het vervolg niet
meer naar buiten gaan als er code oranje of rood wordt afgegeven. Dat geldt zowel voor de TSO als voor
de school. Zodat ook u er terecht van uit kunt gaan dat uw kind een fijne en veilige pauze heeft.
Nieuwe gezichten
In januari gaan drie nieuwe leerkrachten starten. In groep 1/2A is Lilian van Leeuwen gestart, in groep
5/6C start Jolien Heijman en in 7/8 gaat Jan Heine de Vos een dag invullen. Hieronder stellen zij zich aan
u voor.
Met vriendelijke groet,
Marja Hamers
directeur

Hallo allemaal,
Mijn naam is Lilian van Leeuwen en ik ben 30 jaar. Ik woon in Houten samen
met mijn man en onze 2 meiden Hannah 3,5 jaar en Elise 1,5 jaar. In mijn vrije
tijd vind ik het heerlijk om naar de bioscoop, theater, concerten en festivals te
gaan. Maar ik vind het ook fijn om thuis met de kinderen te zijn.
Begin 2012 ben ik afgestudeerd en kreeg ik een baan aangeboden op een
daltonschool in Nieuwegein. Hier heb ik 4 jaar gewerkt in groep 1/2. Via de
stichting kon ik daarna aan de slag op een andere daltonschool waar ik 2,5
jaar groep 1/2 en groep 3 heb gedaan.
Mijn hart ligt ook erg bij het jonge kind. De spontaniteit, eerlijkheid,
enthousiasme en ontwikkelingsdrang vind ik heel mooi om te zien. Ik vind het
erg belangrijk om een fijne sfeer in de groep te creëren waar kinderen zich
goed kunnen ontwikkelen.
Ik heb heel veel zin om naast Willemijn te mogen beginnen in groep 1/2 A op
Apollo 11!
Groetjes, Lilian
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Beste ouders/verzorgers,
Zoals jullie weten wordt Jolien van Rooij de intern begeleider op de
school. Om deze reden word ik de nieuwe leerkracht van groep 5/6C. In
de week van 15 januari 2018 ben ik voor het eerst aanwezig op school.
Om ervoor te zorgen dat de groep zo goed mogelijk wordt overgedragen,
zullen Jolien en ik tot 1 maart 2018 gedeeltelijk samen in de groep
werkzaam zijn.
Ik zal mijzelf even kort voorstellen. Mijn naam is Jolien Heijman, ik ben
opgegroeid in Wijk bij Duurstede en ik woon sinds vijf jaar in Utrecht.
Naast de pabo heb ik ook een master (Educational Needs) afgerond. Na
mijn bachelor en na mijn master ben ik voor langere tijd gaan reizen.
Naast reizen houd ik ook erg van sporten. Ik loop regelmatig hard en ik
volg bootcamplessen in de Utrechtse parken. Daarnaast houd ik er van om
te lezen en kook ik graag.
Ik kijk er erg naar uit om te gaan beginnen als leerkracht in deze groep!
Met vriendelijke groet,
Jolien Heijman

Mijn naam is Jan Heine de Vos. Ik ben 59 jaar,
samenwonend sinds 10 jaar in Montfoort en vader van
een zoon van 32 en een dochter van 27 en trotse pake
(grootvader) van Mees. In 1980 heb ik mijn diploma tot
volledig bevoegd onderwijzer gehaald aan de
Pedagogische Academie te Drachten. Tot 1987 in het
onderwijs gewerkt. Destijds was het erg moeilijk om
een vaste baan te vinden. De overstap naar het
bedrijfsleven was een keus voor een vaste baan. Bij
diverse bedrijven ervaring opgedaan. Kern van alle
werkzaamheden was het omgaan met mensen. De
laatste 3 jaar als fondsmanager voor de
Architectenbureaus namens Achmea. Vanuit Achmea
ben ik gedetacheerd bij SPO te Utrecht. Sinds maart 2017 heb ik op diverse scholen stage gelopen.
Onlangs kwam het verzoek om als invaller tot de zomervakantie in groep 7/8 te werken. Na een
kennismaking met het team en de kinderen heb ik meteen ja gezegd. Wat een fijne basisschool is Apollo
11! Naast de vaste invaldag loop ik nog 1 dag stage op Apollo 11 om mijn vaardigheden in de breedste
zin bij te spijkeren.
Naast deze zakelijke kant nog enkele privé zaken. Ik doe vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem en bij de
Stichting Leven en Financiën als leerkracht op het MBO. Ik wandel heel graag lange afstanden. Ik ben
dan ook lid van de Friese Lange Afstands Wandelaars. Dit jaar loop ik o.a. de nacht van de Vluchteling (
40 km) en de Slachtemarathon. ( 92 km) Hou van (verre) reizen. Ben een nuchtere Fries en ik vind het
erg leuk om met kinderen te werken en hen te helpen en iets te leren.
Ik hoop jullie binnenkort te spreken om nader kennis te maken.
Groet, Jan Heine de Vos.
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Activiteiten komende weken
Vrijdag 2 februari
Maandag 5 februari
Dinsdag 6 februari
Woensdag 7 februari
Donderdag 8 februari
Vrijdag 16 februari
Vrijdag 16 februari

Rapport 1 mee naar huis
Intekenen rapportgesprekken
Rondleiding 4
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Studiedag
Nieuwsbrief 6

Voor nieuwe ouders
12.30 – 13.30 uur
15.30 – 20.00 uur
Alle kinderen vrij

VANUIT DE ONDER- EN BOVENBOUW
Rapporten
Binnenkort krijgen alle leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Mocht u het
rapport van u kind nog thuis hebben, kunt u deze dan zo snel mogelijk weer mee naar school geven?
Cluster 1/2
Groep 1/2B en 1/2C redden de prinses!
In het kader van de nieuwe thema’s in de groepen 1/2B (draken en dinosaurussen) en 1/2C (paarden en
eenhoorns) is er een toneelstuk opgevoerd over ridders en prinsessen. De draak moet verslagen worden
door ridders te paard. Wie mag er uiteindelijk met de prinses trouwen? De
kinderen zijn er enthousiast mee aan de haal gegaan en hebben het
vervolgens zelf nagespeeld in de kasteelhoek.

Cluster 3/4
Tienminutengesprekken
Omdat de groepen 3/4 erg groot zijn, hebben we voor deze leerjaren een extra middag/avond gepland
om tienminutengesprekken te voeren. Dinsdag 13 februari zal er vanaf 16:15 uur ook ruimte zijn om een
gesprek in te plannen.
Willemijn zal voor de gesprekken van 3/4A op dinsdag ook aanwezig zijn om alvast kennis te maken met
wat ouders. Mocht u Willemijn nog niet gesproken hebben, bent u ook altijd welkom om na schooltijd
even kennis te komen maken.
Thema
Tijdens het laatste thema zijn de kinderen in groep 3/4 bezig
geweest met verschillende onderzoeken. Zo zijn er kinderen
geweest die uit hebben gezocht in wat voor soort huizen de
kinderen van 3/4 wonen, hoeveel ooms alle kinderen uit groep
3/4 hebben en hoeveel schilderijen er bij de kinderen thuis
hangen. Deze resultaten hebben de kinderen verwerkt in een
staafgrafiek.
Bibliotheekbezoek groep 3
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De leerlingen uit leerjaar 3 zijn maandag 15 januari naar de bibliotheek geweest. Daar hebben ze allerlei
leuke activiteiten gedaan die te maken hadden met letters en lezen.

Cluster 5/6
Boekpromoties
In cluster 5/6 is deze week door een groot aantal leerlingen een boekpromotie gehouden. Dit doen ze
voor hun tafelgroepje. De andere leerlingen uit het tafelgroepje zijn verantwoordelijk voor het geven
van feedback op een onderdeel van de boekpromotie. Zo is iedereen actief betrokken.
Polle (5/6A) heeft bijvoorbeeld speciaal voor zijn boekpromotie een animatie gemaakt van het boek ‘De
reuzenperzik’ van Roald Dahl.

Cluster 7/8
Mini thema WOI of WOII
Groep 7 en 8 hebben een divers aanbod dat verschilt per leerjaar. Afgelopen week hebben ze laten zien
wat ze al weten, de komende weken gaan ze zich hierin verdiepen of verbreden.
Definitieve adviezen & adviesgesprekken
Op dinsdag 9 januari zijn de definitieve adviezen meegegeven aan de leerlingen van groep 8. Deze week
zijn de adviesgesprekken geweest. We zijn blij dat het gelukt is iedereen een passend advies te geven.
De leerlingen van groep 8 hebben nu nog een paar weken om scholen in het voortgezet onderwijs te
bezoeken en maken daarna een keuze voor de school waar zij naartoe willen.
Excursie waterzuivering
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Op vrijdag 12 januari is cluster 7/8 naar de waterzuivering in Vleuten geweest. Thomas Vronik had zijn
spreekbeurt hierover gehouden en als vervolg hierop de excursie geregeld. We hebben gezien welke
stappen er nodig zijn om water te zuiveren en ontdekten dat mensen heel veel spullen door hun wc
spoelen. Gelukkig kan het daar weer gezuiverd worden.

Londen
Vorig schooljaar hebben we samen met de Klimroos en Mavo 10 de Nationale Onderwijsprijs gewonnen.
Vanuit de Apollo 11 gaan Marja, Mark en Rémon op donderdag 25 en vrijdag 26 januari naar Londen
voor een studiereis (samen met de andere twee scholen). In Londen gaan ze naar de BETT
(technologiebeurs) en School 21. Hierdoor krijgen zij en daarmee ook de school weer inzichten met
betrekking tot toekomstgericht leren, vaardigheden en innovatie.
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