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Welkom op de Apollo 11!  
Welkom Kyrian van Jaarsveld, Lars Balkenhol, Tijn Smeding, Pegah 
Beerens en Priyansh Singh. We wensen jullie een hele fijne tijd op 
de Apollo 11! 

 
 
Ouderavond 
Op donderdag 29 maart is de ouderavond geweest.  Tijdens deze avond is door Anna Wessel en Esther 
Schabbink een presentatie gegeven over ‘leren van kinderen’. Deze presentatie werd interactief gestart 
met een Mentimeter. Zowel ouders als leerkrachten hebben antwoord gegeven op de vraag: ‘Welke 
kwaliteiten gun jij kinderen om later goed uitgerust de maatschappij in te gaan?’. Daarnaast is tijdens 
deze presentatie aan de hand van voorbeelden gekeken naar op welke manier je als ouder je kind kunt 
begeleiden bij het leren. Op een ludieke manier is gesproken over ‘curling’ rondom leren. Hierbij draaide 
het om hoe je soms als ouder de weg van je kind zo glad mogelijk maakt. Dat doet iedere ouder wel 
eens, maar het was mooi om te zien wat bewustwording hierover met ouders deed tijdens deze avond. 
We denken dat ouders vanaf nu vaak terugdenken aan ‘curling’ als er situaties zijn waarin ouders keuzes 
maken rondom het begeleiden van het ‘leren van hun kinderen’.  Daarna is in verschillende workshops 
informatie gegeven over feedback geven, executieve functies, fixed & growth mindset en onderzoekend 
leren. Vanuit ouders hebben we teruggekregen dat de inhoud van deze workshops als informatief 
ervaren is. De school is daarnaast heel blij met de input die wij gekregen hebben vanuit de ouder arena. 
Het inspireerde ons heel erg om op deze manier ouders te horen praten over ons onderwijs. Wij hebben 
deze avond als een groot succes ervaren en vonden het mooi om te horen dat door veel ouders de wens 
uitgesproken is dat wij nog een keer zo’n ouderavond organiseren.  
 

 

 
 
 
 

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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Sportdag 
De sportdag is in aantocht! Op woensdag 25 april is het weer zo ver. De sportdag zal zijn van 8.30 uur 
tot 12.15 uur op de sportvelden van v.v. De Meern.  
 
Er is pas geleden een mail uitgegaan voor hulpouders. Er zijn al een aantal reacties, maar we zijn er nog 
niet! Wil je nog graag helpen bij de onder- of bovenbouw, laat het dan snel weten! 
 
Voor de onderbouw zoeken we ouders die groepjes willen begeleiden of spelleider zouden willen zijn. 
Ook is het handig, vorig jaar opgemerkt, dat er plasouders aanwezig zijn die kinderen begeleiden van en 
naar de toiletten. Wij zijn op zoek naar 35 ouders die zouden willen helpen.   
Voor de bovenbouw zijn we op zoek naar 15 ouders die spellen zouden willen begeleiden.  
 
Zou je mee willen helpen op deze leuke en actieve dag, mail dit 
naar matema@apollo11.nl. Verdere informatie over sportdag ontvangen jullie 
binnenkort.  
We hopen op nog meer enthousiaste aanmeldingen!  
 
 
Nieuws vanuit de MR 
De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en 
personeelsleden meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid. Op onze school bestaat de MR 
uit drie ouders en drie personeelsleden. 
 
Aan het einde van het schooljaar komt er 1 positie voor de oudergeleding vrij.  Hiervoor ontvangt u 
binnenkort vanuit de MR een aparte oproep om uw interesse uit te spreken en u verkiesbaar te stellen 
voor de MR. 
 
Een bestuur met meerdere scholen, zoals de SPO (Stichting Primair Onderwijs Utrecht) waaronder de 
Apollo 11 valt, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over 
bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Namens (de MR van) Apollo 11 heeft er 1 persoon 
zitting in de GMR. Aan het einde van dit schooljaar zal ook deze positie beschikbaar komen. Daarom zijn 
wij ook daarvoor op zoek naar een nieuwe afvaardiging. 
Heeft u hier nu vragen over dan kunt u deze stellen via mr@apollo11.nl. 
 
 
Werkgroep portfolio 
In het schooljaar 2017-2018 zijn we in de werkgroep portfolio bezig om in een traject een portfolio te 
realiseren dat past bij onze visie en wensen. Dit gaan we doen door te kijken naar al bestaande 
portfolio’s (in welke mate sluiten die aan bij onze wensen?) en eventueel zelf onderdelen te ontwerpen 
of instanties in te zetten om met ons mee te denken waar dat nodig is. 
 
De eerste stap is de vorm van het portfolio. We willen een portfolio waarbij kinderen zoveel mogelijk 
zelf hun bewijsstukken kunnen plaatsen bij doelen die in rubrics (schematisch overzicht van bijv. doelen) 
staan. De leerkracht kan dat bekijken en mogelijk feedback geven. De bewijsstukken kunnen allerlei 
vormen aannemen: filmpjes, audiobestanden, scans van papierwerk, foto’s, blogs en ga zo maar door. 
De ontwikkeling van de kinderen wordt zichtbaar op een soort van thermometer, zodat een kind kan 
zien wat een vervolgstap wordt voor een volgend doel. Er is geen oordeel aan gekoppeld. 

Vervolgens gaan we inzoomen op de inhoud. Dat wil zeggen dat we de rubrics van de verschillende 
vakgebieden gaan invoegen. Het formuleren van doelen voor daltonvaardigheden, 
onderzoeksvaardigheden en executieve functies zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Dit zal in 
samenwerking gaan met werkgroepen als toekomstgericht leren. 

 
 
 

mailto:matema@apollo11.nl
mailto:mr@apollo11.nl
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Mediatorentraining 
De huidige groepen zeven zijn deze week gestart met hun ‘mediatorentraining’ 
volgens de methode van de Vreedzame School. Tijdens deze trainingen worden de 
leerlingen getraind in hun rol als mediator. We leren wat deze rol van mediator 
precies inhoudt, we leren hoe we actief kunnen luisteren en we oefenen middels 
rollenspel het stappenplan voor het oplossen van conflicten. Na de meivakantie zullen 
de eerste leerlingen al aan de slag kunnen op het plein met als doel: een veilige, 
prettige pauze voor iedereen. 
 

 
 
Gevonden voorwerpen 

Komt u volgende week even kijken of er spullen van uw zoon/dochter tussen liggen? Er 
liggen ook spullen tussen van het kamp van cluster 5/6. 
 

 
Even voorstellen 
Hallo!  
Ik ben Susan van der Sman. Na de meivakantie zal ik op maandag, dinsdag en 
woensdag invallen in groep 1-2C. 
Ik ben 26 jaar en ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de ALPO. Sindsdien ben 
ik werkzaam bij het SPO. Momenteel werk ik fulltime bij de kleuters op OBS 
Vleuterweide. Na de meivakantie zal ik hier op donderdag en vrijdag blijven 
werken.  
Ik vind het erg leuk om te starten op Apollo 11 en de kinderen te ontmoeten!  
Tot dan!  
Groetjes Susan  
 

 

Activiteiten komende weken   

Dinsdag  17 , maandag  23 en 
dinsdag  24 april 

Digitale eindtoets groep 8  

Woensdag 25 april Sportdag groep 1 t/m groep 8 Voetbalclub V.V. De Meern 

Donderdag 26 april  Studiedag Alle kinderen vrij 

Vrijdag 27 april Koningsdag Alle kinderen vrij 

Maandag 30 april t/m  
vrijdag 11 mei 

Meivakantie Alle kinderen vrij 

Vrijdag 18 mei  Nieuwsbrief 9  

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marja Hamers en Marie-Louise Bijl 
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Onderbouw 

Voorlezen 
Opgroeien tussen de mooiste kinderboeken die er zijn – voorgelezen worden, thuis en op school – dat 

wens je toch ieder kind toe?! 

 

 
In Utrecht staat iets moois te gebeuren: op 16 april krijgen 12.000 Utrechtse peuters en kleuters het 
prachtige prentenboek Raad eens hoeveel ik van je hou cadeau. Met dit cadeau wil de Utrechtse 
Voorleesalliantie laten zien hoe leuk en belangrijk voorlezen is. Lezen en voorgelezen worden opent een 
wereld van verhalen die de fantasie prikkelen en vensters openen naar nieuwe avonturen, mensen en 
culturen. Bovendien leggen zij de basis voor geletterdheid en daarmee tot succes op school en later in 
de samenleving. Op 16 april wordt het boek uitgereikt. ’s Avonds om 19.00 uur gebeurt er iets speciaals: 
We moedigen álle ouders in Utrecht aan om hun kind voor het slapen gaan Raad eens hoeveel ik van je 
hou voor te lezen. Zo is héél Utrecht tegelijk aan het voorlezen, leuk he?! Kijk voor leuke activiteiten bij 
Raad eens hoeveel ik van je hou op: www.heelutrechtgaatvoorlezen.nl en 

www.geefeenprentenboekcadeau.nl 
 
Cluster 1/2 
In cluster 1/2 hebben we naast het onderzoeken in de klassen tijd besteed aan wat je kunt doen met 
geoogste groenten en kruiden, namelijk: soep maken! 
Alle vier de klassen hebben tegelijkertijd op het leerplein gewerkt aan een groente- en tomatensoep. 
Kinderen hebben geroerd, gesneden, geproefd en vooral genoten! Vooral het zelf opeten, nadat je het 
zelf gemaakt hebt viel in de smaak. 
Nogmaals hartelijk dank voor alle hulp van ouders. Hieronder een kleine impressie. 

 
    

 
Cluster 3/4  
In cluster 3/4 zijn we aan het onderzoeken welke factoren invloed hebben op de groei van een plantje. 
Dat ze water, warmte, licht en zuurstof nodig hebben, weten we al! Maar... zou een plantje sneller gaan 
groeien als je hem complimentjes geeft? Of als hij een mutsje draagt? Wij gaan op onderzoek uit! 

 

http://www.heelutrechtgaatvoorlezen.nl/
http://www.geefeenprentenboekcadeau.nl/
http://www.geefeenprentenboekcadeau.nl/
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Ook hebben we heel goed gekeken naar hoe een tulp in elkaar zit, we hebben de verschillende 
onderdelen bekeken en benoemd en vervolgens prachtige tekeningen gemaakt. Iedereen vroeg 
feedback op zijn of haar tekening om hem vervolgens nóg beter te maken!  

 
 
Cluster 5/6 
Kamp 
Op donderdag 22 en vrijdag 23 maart is cluster 5/6 op kamp geweest in Austerlitz. De donderdag 
bestond voor een groot deel uit hutten bouwen, bomen op meten, knoppen van bomen bestuderen en 
nog veel meer leuke en leerzame spellen. In de middag stonden juist teamspelletjes centraal, zoals 
bloemenvazen vullen, maar ook het uitvoeren van een mission impossible, zoals de kinderen het zelf 
noemden. ‘s Avonds was er natuurlijk een bosspel in het donker, een kampvuur met iets lekkers en tot 
slot een bonte avond en disco. Op vrijdag werd het kamp afgesloten met een sportochtend. Kortom: het 
was een avontuurlijk kamp! 

 
 
Onderzoekend leren 
De leerlingen uit cluster 5/6 zijn vorige week begonnen met het opstellen en uitvoeren van een 
onderzoek. De leerlingen hebben in groepjes zelf een onderzoeksvraag bedacht die gerelateerd is aan 
het thema. Hieruit zijn erg interessante onderzoeksresultaten gekomen waar wij zelf ook wat van 
kunnen leren!  

 
Wist je dat… 

 Een zonnebloem gewoon doorgroeit als je het cola of 
limonade geeft in plaats van water? 

 Een zonnebloempit oplost als je het in een glas cola stopt? 
Ook komt er schimmel in de cola.  

 Een roos niet van cola en sinaasappelsap houdt? De 
kroonbladeren blijven gesloten.  

 Een tulp daarentegen wel van limonade houdt? Een dag later 
was het glas bijna leeg! 

 
Cluster 7/8 
Maatjeslezen 
Een aantal weken geleden zijn we gestart met het maatjeslezen. Twee keer per week lezen we met onze 
maatjes uit cluster 3/4. De ene keer lezen we uit een boek en focussen we op volledige teksten. De 
tweede keer gaan we racelezen. We proberen dan zo snel mogelijk zoveel mogelijk woorden te lezen 
van woordrijen. Alle kinderen doen mee en iedereen probeert zijn/haar eigen record te verbreken.  
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Verkeersexamen 
Gisteren is iedereen in groep 7 geslaagd voor het schriftelijke verkeersexamen. Gefeliciteerd!! Heel knap 
gedaan allemaal. 
 
Komende maandag gaat groep 8 het praktische verkeersexamen doen. Zij hebben hun fietsen thuis 
gecheckt met de fietschecklist. Maandag nemen zijn die samen met hun fiets mee naar school. Het 
verkeersexamen zal in de ochtend plaatsvinden. Wilt u dit weekend nog even oefenen? Het is een 
permanente route, dus deze kunt u altijd fietsen.  

 
Kamp 
Afgelopen week heeft u de brief ontvangen met informatie over het kamp. In deze brief vindt u 
informatie over de locatie, de begeleiders en de betaling. Wilt u ervoor zorgen dat u voor 21 mei 2018 
de betaling heeft gedaan? Alvast bedankt.  

 
Thema ft. Onderzoek & gamification 
Dit thema staat in het teken van groei. Erg mooi om te zien hoe 
we hiermee bezig zijn. Tijdens het onderzoekend leren lag de 
focus o.a. op wetenschappelijk taalgebruik. Wat is bijvoorbeeld 
een variabele of een hypothese? En hoe leg je nu goed je 
observaties en andere data vast? Dit is allemaal terug te vinden 
in de onderzoeksopzet van de groepjes. Alle onderzoeken zijn 
afgerond en komende week gaan we de getrokken conclusies 
aan elkaar presenteren.  
Naast het onderzoek hebben de leerlingen ook een spel 
ontworpen binnen het thema. De creativiteit spat er vanaf. 
Komende week gaan we de spellen met elkaar spelen.  

 
Musical 
De voorbereidingen van de musical zijn in volle gang. Groep 8 is een paar keer per week druk in de weer 
met repetities van de scènes, de dansen en de liedjes. Op school oefenen we veel, maar buiten school is 
ook oefening nodig. De kinderen gaven al aan dat ze misschien iets minder kunnen gamen of netflixen. 
Helpt u ze herinneren?  
 

 
 
 

 

      
 

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

