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Welkom op de Apollo 11!  
Welkom Julie Neeser, Lara Neeser en Ezra van den Toorn. We 
wensen jullie een hele fijne tijd op de Apollo 11! 

 
 
Broertjes/zusjes zo snel mogelijk aanmelden  
Ook in het afgelopen jaar zijn er weer veel ouders van toekomstige leerlingen die interesse hebben in 
het aanmelden van hun kind(eren) op onze school. Dat vinden we heel fijn, want het bevestigd dat ons 
onderwijs wordt gewaardeerd. 
Om er zeker van te zijn dat we voor broertjes en zusjes van kinderen op de Apollo 11 een plek hebben, 
vragen we u hen zo vroeg mogelijk aan te melden. Op deze manier zijn wij er zeker van dat wij uw kind 
een plek kunnen garanderen. Daarnaast kunnen we dan ook bij nieuwe ouders aangeven of er al dan 

niet plek is. U kunt hier het nieuwe inschrijfformulier downloaden van de website. 
 
Verkeer rondom de school 
Op dit moment zitten er 276 leerlingen op de Apollo 11. Dat betekent dat er tijdens het halen en 
brengen van de kinderen veel verkeer is rondom de school. Ongewild kunnen er dan soms gevaarlijke 
situaties ontstaan. Daarom willen we u vragen om bij de school zo veel mogelijk rekening te houden met 
onvoorspelbare situaties, waarbij kinderen een rol spelen. Voor hun veiligheid willen we u vragen om 
langzaam te rijden en alleen te parkeren in de vakken. Als u uw kind uit laat stappen, wilt u dit dan op 
een andere plek doen dan op het kruispunt direct voor de school? Hierdoor kan het vertrekkende 
verkeer zonder problemen wegrijden en ruimte maken voor anderen. Maar nog beter 
is het om samen met uw kind op de fiets te komen. Beweging is goed voor kinderen 
en het helpt om het verkeer in goede banen te leiden. Namens de kinderen en de 
buurt onze hartelijke dank! 

 
Vervanging voor de groep 
Het lerarentekort wordt op veel scholen een steeds knellender probleem. Ook wij hebben afgelopen 
week geen vervanging kunnen vinden voor ziekte en er zijn nog nagenoeg geen de reacties op 
vacatures.  
Dat betekent dat er niet altijd een invaller zal zijn als een leerkracht verlof heeft of ziek is. In dat geval 
moeten we de groep verdelen. Dit heeft effect op de leerlingen uit alle andere groepen. Omdat de 
groepen groot zijn, is verdelen niet altijd een optie. We willen liever geen kinderen naar huis sturen, 
maar in noodgevallen kan het toch voorkomen dat we dit aan u vragen. We spannen ons in om dat te 
voorkomen en hopen in alle gevallen op uw begrip voor de gemaakte keuzes. 
 
 
 

https://apollo11.nl/aanmelden/aanmeldformulier/
https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11


 2 

Buiten spelen 
In de komende periode (tot het einde van het schooljaar) gaan we een pilot doen met meer 
buitenspelen en bewegen. Weliswaar is de relatie tussen bewegen en leren (nog) niet wetenschappelijk 
aangetoond, er zijn wel positieve geluiden over de invloed van spelen en bewegen op meer doelgericht, 
gemotiveerd en geconcentreerd leren. Daarnaast hebben we gemerkt dat het buitenspelen een 
belangrijke bijdrage levert aan (het oefenen met) sociale vaardigheden, het ontdekken en ontwikkelen 
van creatieve vaardigheden en zelfvertrouwen en de vrijheid om zelf dingen te bedenken en uitvoeren. 
Omdat dit aansluit bij wat we kinderen willen leren, gaan de kinderen in de komende periode vaker met 
hun eigen leerjaar naar buiten. We gaan de leeropbrengsten in deze periode monitoren en willen de 
kinderen vragen om feedback op wat het met hen doet op gebied van concentratie, motivatie en sociale 
vaardigheden. 
 
Opleidingsschool 

De afgelopen twee jaar heeft Jolien als schoolopleider het team meegenomen om de school 
verder te ontwikkelen tot een echte opleidingsschool. We zijn dan ook erg blij om te mogen 
vertellen dat het auditteam gisteren heeft besloten dat de Apollo 11 met recht een 
opleidingsschool mag heten.  
 

Als opleidingsschool sta je niet enkel voor het onderwijs aan kinderen, maar leidt je ook studenten van 
de Pabo, onderwijsassistenten en andere onderwijsgerelateerde opleidingen op. Daarnaast stimuleer je 
een lerende cultuur binnen je team met als doel je te blijven ontwikkelen en kwalitatief goed onderwijs 
te geven. We zijn dan ook erg trots dat wij ons officieel een opleidingsschool mogen noemen. 
 
Ouderavond 
Op donderdag 29 maart organiseren wij een ouderavond. De informatie over deze ouderavond ontvangt 
u als bijlage bij de mail over deze nieuwsbrief. 
 
Werkgroep excellentie 
De kinderen van groep 5 t/m 8 die met de Pittige Plus Toren hebben gewerkt hebben middels een 
enquête aangegeven hoe dit de afgelopen periode is gegaan en wat ze hier van geleerd hebben. Dit 
neemt de werkgroep excellentie mee bij de evaluatie. 
 
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn nu gestart met een nieuwe periode. Eerst hebben ze smartgames 
gespeeld om elkaar te leren kennen. Daarnaast zijn de smartgames goed bij het oefenen van de 
executieve functies. Vervolgens heeft iedereen weer een nieuw project uitgekozen uit de Pittige Plus 
Toren. Rémon begeleidt deze periode de kinderen van groep 5 t/m 8 die hiermee werken. 
 
De kinderen van de groepen 3/4 die werken met de Pittige Plus Toren hebben onder begeleiding van 
Jolanda deze periode met kosteloos materiaal een beroemd bouwwerk nagemaakt. Dit was een hele 
uitdaging, want welk materiaal is geschikt om mee te bouwen? En hoe zorgen we ervoor dat we de 
taken goed verdelen en ons houden aan de planning? De bouwwerken zijn nu af en worden volgende 
week gepresenteerd. Vervolgens heeft ieder kind met Jolanda een gesprekje over zijn of haar 
leerdoelen. Wat hebben ze van dit project geleerd en waar gaan ze het volgende project aan werken? 
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Pleinwacht gezocht 
De Stichting Tussenschoolse Opvang Apollo11 is altijd op zoek naar ouders die graag in de grote pauze 
willen helpen als pleinwacht. Met name op maandag en donderdagmiddag kunnen we nog vrijwilligers 
gebruiken die het leuk vinden om een oogje in het zeil te houden. 
Pleinwachten krijgen eventueel een kleine vrijwilligersvergoeding en korting op het tarief dat alle ouders 
voor hun kind betalen voor de tussenschoolse opvang. Je krijgt er vooral een uniek uur voor terug. Je 
leert de school en de kinderen beter kennen en ziet hoe je eigen kind functioneert in de groep. Een 
uurtje pleinwacht lopen levert niet alleen een frisse neus op, maar ook spontane gesprekken met allerlei 
kinderen. Af en toe moet er iemand getroost worden, een veter gestrikt of wil iemand geholpen worden 
met de rits van zijn jas. Soms ben je van de EHBO en een enkele keer wordt er aanspraak gemaakt op je 
‘diplomatieke vaardigheden’. Daarnaast mag je weer springtouwen, hoepelen, lummelen en voetballen. 
Of scheidsrechter zijn. Als pleinwacht ben je altijd op de hoogte van de nieuwste rages en dansjes. 
Wij zoeken vaders en moeders, opa’s of oma’s die een uurtje over hebben. Je kan zelf aangeven op 
welke dag je beschikbaar bent. Bij voorkeur iedere week, maar het zou bijvoorbeeld ook om de week 
kunnen. Mocht je nog twijfelen, kom dan een keer kijken! 
 
De Stichting Tussenschoolse Opvang Apollo11 verzorgt vier dagen in de week het toezicht tijdens de 
grote pauze op school. Tussen twaalf uur en kwart over één zijn er vrijwilligers op het schoolplein, zodat 
de docenten even kunnen genieten van een welverdiende pauze.  
 
Je kan contact opnemen met ons via: stichtingtso@apollo11 of je kan onze coördinator Chloé van den 
Brande aanspreken op het schoolplein. 
 
Even voorstellen 
Hallo allemaal, ik ben Sharon Ras en ik loop stage in groep 7/8b op de Apollo 11. 
Ik studeer onderwijsassistent niveau 4 aan MBO Utrecht en zit in mijn eerste jaar. 
Naast mijn studie vind ik het erg leuk om te werken, dit doe ik bij Fonky Sales, 
een salesbureau in Utrecht. Ik heb de havo afgerond en ben daarna een jaar naar 
de Verenigde Staten geweest als uitwisselingsstudent, dus mocht iemand moeite 
hebben met Engels, dan sta ik voor ze klaar. Verder ben ik erg gedreven en sta ik 
altijd open voor een nieuwe uitdaging. Na deze opleiding ben ik van plan de pabo 
te doen, om dan als docent voor de klas te staan, dit is mijn uiteindelijke doel.  
 

 

Activiteiten komende weken   

Maandag 19 maart Studiedag Alle kinderen vrij 

Donderdag 22 en vrijdag 23 
maart 

Kamp cluster 5/6  

Maandag 2 april  Tweede paasdag Alle kinderen vrij 

Vrijdag 6 april  Nieuwsbrief 8  

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marja Hamers en Marie-Louise Bijl 
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Cluster 1/2 
In de kleutergroepen hebben we het met het thema “groei” over het groeien en bloeien op de 
boerderij. Op de gang is het huis van de boer en boerin. In groep 1/2A wordt een bloemenhoek gemaakt 
waar de kinderen kunnen zaaien en boeketten kunnen maken. In groep 1/2D wordt groente en fruit 
verbouwd en in groep 1/2C worden de dieren verzorgd. Alle producten (bloemen, planten, groenten, 
fruit, eieren, melk enz.) worden vervolgens verkocht in de boerderijwinkel in groep 1/2B. De kinderen 
mogen bij elkaar in de hoeken spelen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cluster 3/4  
Met cluster 3/4 zijn we woensdag 7 maart naar groencentrum Kleinwee geweest. Daar hebben we veel 
inspiratie opgedaan voor het thema ‘Groei’.  

 
Voorafgaand hebben we met 
elkaar gebrainstormd en we 
kwamen erachter dat we al best 
veel weten over groeien! Toch 
waren er nog wel wat vragen die 
er bij ons naar boven kwamen… 
Waarom begint een plantje altijd 
klein? Zijn planten altijd groen? 
Waarom staan sommige planten 
in een doorzichtig huisje? Wie 
weet kunnen we aan het eind 
van dit thema antwoord geven 
op deze vragen!  
 
 
 

Wat ook leuk is om te weten, is dat wij in de aula ons eigen tuincentrum aan het maken zijn! We zijn al 
druk bezig met aarde, zaadjes en plantjes verkopen. Voor ons tuincentrum moet er ook geklust worden, 
we hebben bijvoorbeeld een welkomstbord nodig! Gelukkig hebben we ook een werkplaats waar een 
paar kinderen al hard aan de slag zijn gegaan met dit soort opdrachten! 
 
Cluster 5/6 
Net als in de andere clusters is het thema ‘groei’ gestart! In cluster 5/6 hebben we tijdens de eerste 
themamiddag ontdekt wat het verschil is tussen een bol en een knol, door een aardappel en een ui te 
onderzoeken. 
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Daarnaast hebben we n.a.v. de les over bloemen allemaal onze eigen zonnebloem geplant in de klassen.  
Kom gerust eens ‘s middags langs om een kijkje te nemen! 
 
Volgende week zullen de leerlingen van de groepen 5/6 een nachtje op kamp gaan. Een ideaal moment 
om met de leerlingen de natuur in te gaan en opdrachten uit te voeren rondom het thema. In de 
volgende nieuwsbrief zullen we jullie laten weten hoe het was! 

 
Cluster 7 / 8 
Alle leerlingen van groep 8 zijn aangemeld op hun (hopelijk) nieuwe school. 
We hopen dat iedereen geplaatst kan worden, maar we moeten nog even 
afwachten. Spannend dus! 
 
Groep 8 is inmiddels al druk bezig met de voorbereidingen voor de eindmusical. De audities zijn geweest 
en de rollen zijn bekend. Er wordt met veel enthousiasme geoefend. Welke musical het dit jaar gaat 
worden, houden we nog even geheim;) 
 
Afgelopen maandag, 5 maart, zijn we begonnen met het nieuwe thema: ‘Groei’. 
Enkele kinderen uit de groepen 7/8 hebben in alle groepen een toneelstuk opgevoerd om het thema te 
openen. In de groep zijn we op het moment van schrijven bezig met de (onder)verdeling van het 
dierenrijk. Deze week zijn we gestart met het plantenrijk. 

 
Op 28 maart krijgen de groepen 7/8 bezoek van een echte professor!  

 
 
 

 

      
 

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

