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Welkom op de Apollo 11!  
Welkom Emily Broeren en Eline Wieman. We wensen jullie een hele 
fijne tijd op de Apollo 11! 

 
 
Kledingbeurs 

Op zaterdag 17 maart is de jaarlijkse kledingbeurs in De Schalm 
gehouden. Als Apollo 11 hebben wij een bijdrage van 250 euro 
vanuit deze kledingbeurs gekregen. Wij kunnen deze mooie 
bijdrage  gebruiken voor het aanvullen van de boeken die wij op 
school hebben.  
 

 
Sportdag 
Op woensdag 25 april hebben we een leuke en actieve sportdag gehad op de velden van V.V. De Meern. 
Na een warming-up met z’n allen hebben de kinderen allerlei sporten en spellen gedaan in een 
circuitvorm.  
 

 
 
Thema 4: Globetrotters 
Op dinsdag 22 mei starten wij met het vierde thema van dit schooljaar. Het thema is ‘Globetrotters’ en 
valt binnen het domein ‘mens & maatschappij’, met als invalshoek aardrijkskunde. Voor dit thema 
hebben we gekozen voor het werken aan de volgende schoolbrede doelen: 

 De kinderen weten op welke manier hun (directe) omgeving ingericht is en kunnen deze kennis 
toepassen in een nieuwe, gecreëerde situatie.   

o Deze kennis bestaat in de onderbouw uit kennis over kaarten, over verschillende 
grondsoorten, weersinvloeden en rivieren. 

o Deze kennis bestaat in de bovenbouw uit kennis over kaarten en het gebruik van de 
atlas, klimaten, energiebronnen en verschillende soorten natuurlandschappen. 

Deze doelen worden voor de leerlingen concreet gemaakt in doelen per cluster. De leerlingen krijgen in 
de eerste drie weken vooral informatie over dit thema en daarna gaan ze ermee aan de slag in de vorm 
van ontwerpend leren, waarbij ze een oplossing moeten bedenken voor een probleem. 
 

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


 2 

Werkgroep Cultuur 
Binnen de werkgroep Cultuur zijn we dit schooljaar in samenwerking met Fotodok bezig met het 
ontwikkelen van de leerlijn "Begrijpend Kijken". Tijdens deze lessen leren de kinderen kritisch te kijken 
naar moderne media en beeldmateriaal.  Anno 2018, waarin bijna ieder kind al een smartphone bezit, is 
begrijpend kunnen kijken en je met de juiste kennis en vaardigheden kunnen verhouden tot de 
beeldcultuur  om ons heen belangrijker dan ooit.  
Woensdag 16 mei heeft Fotodok in groep 5/6A verschillende werkvormen uitgeprobeerd. De kinderen 
waren super enthousiast. 
 
In de bovenbouw krijgen de kinderen op donderdag 17 en donderdag 31 mei bezoek in de klas van 
theatergroep "Theaterhart". Zij spelen in iedere klas een interactieve voorstelling. De onderbouw gaat 
maandag 2 juli kijken naar "De prinses met de dikke bips" van theater de Toverknol. De gymzaal wordt 
deze dag omgetoverd tot een echt theater.  

 

 
 
Werkgroep Sociale Veiligheid: nieuwe mediatoren 
Alle leerlingen uit groep 7 hebben de mediatorentraining inmiddels op een positieve manier afgerond. 
De komende periode zullen zij meelopen met de huidige mediatoren uit groep 8. Samen zullen zij 
toezicht houden op de veiligheid op het plein en waar nodig kleine conflictjes oplossen a.d.h.v. een vast 
stappenplan. Na een aantal weken zullen we vervolgens evalueren welke leerlingen het stokje van deze 
huidige mediatoren officieel over kunnen gaan nemen. Aan het enthousiasme van de leerlingen uit 
groep 7 te zien, gaat dát helemaal goed komen! Vandaag hebben zij van Marie-Louise een mediatoren-
diploma overhandigd gekregen. Dit was een feestelijk moment. Toekomstige mediatoren, gefeliciteerd! 
 

 
 
Schoolvakanties en vrije dagen 2018-2019 

Eerste schooldag Maandag 27 augustus 2018 

Herfstvakantie Zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober 2018 

Kerstvakantie Zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie Zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart 2019 

Pasen + meivakantie 
Inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag 

Zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei 2019 

Hemelvaartsdag Donderdag 30 mei 2019 

Pinksteren Maandag 10 juni 2019 

Zomervakantie Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019 
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Even voorstellen 
Beste ouders, 
Mijn naam is Annika Pletsers en vanaf de meivakantie kom ik werken op 
dinsdag, donderdag en vrijdag op de Apollo11. Ik zal daar met name 
regelmatig met kinderen uit groep 3/4 aan de slag gaan. Hiervoor heb ik 
bijna 20 jaar op diverse basisscholen gewerkt in verschillende groepen in 
(de omgeving van)  Utrecht.  Ieder kind is uniek. Een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen en het begeleiden van 
het groepsproces vind ik altijd een geweldig mooie uitdaging en prachtig 
om te doen.  Daarnaast ben ik zelf moeder van 3 kinderen.  Daardoor 
realiseer ik me des te meer dat samenwerking met ouders cruciaal is. Ik 
hoop u gauw eens te ontmoeten!  
 

Activiteiten komende weken   

Maandag  21 mei 2e Pinksterdag Alle kinderen vrij 

Dinsdag 22 mei Start thema 4 ‘Globetrotters’  

Dinsdag 22 t/m vrijdag 25 mei Kamp cluster 7/8  

Vrijdag 1 juni  Vogelnest cluster 1/2 
Plaswijckpark cluster 3/4 

 

Vrijdag 15 juni  Nieuwsbrief 10  

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marja Hamers en Marie-Louise Bijl 

 

Cluster 1/2 
Boerderij bezoek: 
Voor de vakantie zijn de groepen 1/2 naar de kinderboerderij geweest. We hebben hier het kistjesspel 
gespeeld (bij welk dier hoort de kist?) en een onderzoeksvraag beantwoord. Het was een leuke ochtend 
of middag! 

   
 
Bouwplaats op leerplein: 
Misschien hebben jullie het al wel gezien. Op het leerplein van de kleuters hebben we een bouwplaats 
gemaakt. Het huisje wordt de bouwkeet en zal vanaf volgende week steeds meer en meer aangekleed 
worden. Dit allemaal in het kader van het nieuwe thema, waarbij bouwen een rol gaat spelen.  
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Cluster 3/4  
Met de heerlijke zomerse dagen die we al hebben gehad wilde de kinderen graag buiten eten. Wat een 
goed idee! Met ons eten en drinken gingen we lekker genieten van de eerste warme zonnestralen en 
onze heerlijke lunch. 

 
 
Cluster 5/6 
De afgelopen periode zijn we in cluster 5/6 gestart met de 
spreekbeurten. Drie dagen per week worden er interessante 
spreekbeurten opgevoerd in de klassen. Met behulp van 
PowerPoints, muziekinstrumenten, sportoutfits en ander materiaal 
leren we veel van elkaar. Zo had Joost zijn spreekbeurt over 
schermen gehouden en ons allemaal zijn floret laten voelen, heeft 
Stijn plastic soep uit de zee meegenomen om uit te leggen hoe 
bedreigend dit is voor de natuur en heeft Britt haar hele katten 
inventaris meegenomen.  
Na afloop van iedere spreekbeurt wordt er zowel door de 
leerkrachten als de leerlingen feedback aan elkaar gegeven. 

  
Cluster 7/8 
Centrale Eindtoets 
Afgelopen dinsdag zijn de uitslagen van de Centrale Eindtoets binnengekomen. Alle leerlingen van groep 
8 hebben afgelopen dinsdag een formulier met daarop hun uitslag uitgereikt gekregen. Informatie over 
het uitslagenformulier vindt u in de brochure die voor de vakantie mee is gegeven. U hoeft dit zelf niet 
door te geven naar de middelbare school. Dat doen wij voor u tijdens de overdracht.  
 
Verkeersexamen 
Iedereen is geslaagd voor zowel het theoretische als het praktijkexamen. Alle leerlingen van groep 7 en 8: 
van harte gefeliciteerd!  

 
Kamp 
Dinsdag is het zover: schoolkamp! Wij hebben er enorm veel zin in. In het kampboekje staat wat je nodig 
hebt. De weersvoorspelling is goed. Denkt u daarom ook aan het inpakken van zonnebrand/aftersun?  

 
Borssele 
Vrijdag zijn we met het cluster naar wel een heel bijzondere locatie geweest: de 
kerncentrale en opslag van radioactief afval in Borssele en Nieuwdorp. Nog nooit 
was er een basisschool die beide locaties mocht bezoeken. Een primeur dus! De 
afgelopen week hadden we een mini-thema over alles wat met kernenergie, 
straling en radioactief afval te maken heeft. Om te zien hoe het in het echt gaat, 
zijn we vroeg vertrokken naar Borssele. Veel dank voor EPZ die deze excursie 
mogelijk heeft gemaakt en achter de schermen heeft geregeld dat wij langs 
mochten komen.  
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