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Zoals u in de inhoudsopgave kunt zien, zijn er veel onderwerpen opgenomen in deze nieuwsbrief. We
willen u vragen om de nieuwbrief goed te lezen, gezien de aard van de onderwerpen. En in verband met
de AVG zijn sommige onderwerpen anders vormgegeven dan u van ons gewend was.
Welkom op de Apollo 11!
We starten in het nieuwe schooljaar met veel nieuwe gezichten in de
groepen 1 t/m 8. Welkom en we wensen jullie een hele fijne tijd op de
Apollo 11!
Schooltijden
Met ingang van volgende week gaan we werken met de nieuwe schooltijden. Op maandag, dinsdag en
donderdag is dat van 8.30-14.45 uur en op woensdag en vrijdag is dat van 8.30-12.15 uur.
Op woensdagmiddag gaat het team samen aan het werk. In de afgelopen jaren hebben we veel gedaan
om het onderwijs interessant, uitdagend en aantrekkelijk te maken. Door samen te werken met de
Universiteit Utrecht hebben we onder leiding van Marie-Louise Bijl mooie stappen gemaakt.
Nieuwsbrief op donderdag
Het komende schooljaar zal Marja studieverlof hebben op donderdag. Zij wordt dan vervangen door
Marie-Louise Bijl. Doordat de Apollo 11 een regelluwe school geworden is, zijn de werkdagen van Marja
dit schooljaar maandag, dinsdag en woensdag. Daarnaast staat Marie-Louise op vrijdag voor de groep.
Dit schooljaar zal de nieuwsbrief daarom steeds één keer per maand op donderdag verschijnen.
Thema 1: Vriendschap
Op maandag 3 september start het eerste thema van dit schooljaar. Het thema wordt vormgegeven
binnen ‘Jezelf en de ander’, met als invalshoek ‘relaties en seksualiteit’. Vanuit de doelen die hierbinnen
centraal staan hebben we als schooldoel gekozen voor:
De kinderen (her)kennen de kenmerken en uitingen van vriendschap
(cluster 1/2). Daarnaast kunnen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8
ook de kenmerken en uitingen van verliefdheid benoemen. Hierbij
worden ook de verschillen en overeenkomsten duidelijk tussen
vriendschap en verliefdheid.
Binnen dit thema zullen vooral lessen gegeven worden vanuit de
Vreedzame School en Relaties & Seksualiteit. Daarnaast zal ook aandacht
besteed worden aan taal- en rekendoelen. Na de onderdompeling zullen
de leerlingen de kennis verwerken door middel van onderzoekend leren.
Tot slot sluit het thema goed aan bij de Kinderboekenweek van dit jaar.
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Personele invulling schooljaar 2017-2018
In het onderstaande schema ziet u nogmaals het overzicht welke leerkracht er volgend schooljaar
starten in de groepen.
1/2 A Astronautjes
Lilian van Leeuwen (ma & di – wo na de herfstvakantie),
Jolanda Marijnissen - Wierts (wo vanaf tweede week na de
herfstvakantie, do t/m vr)
1/2 B Raketjes
Joery Hijne (ma t/m vr),
Lilian van Leeuwen (wo, vanaf de tweede week na de
herfstvakantie)
1/2 C Sterretjes
Laura van den Beukel (ma t/m vr)
1/2 D Planeetjes
Sanne van der Woerd (ma t/m wo & vr),
Esther In de Betouw (di)
3/4 A
Willemijn van der Sloot (ma t/m vr),
Esther In de Betouw (1x in de twee weken op woensdag)
3/4 B
Marjorie Henriquez (ma t/m vr)
3/4 C
Kim van Aalten (ma & di),
Marloes Baas (wo t/m vr)
5/6 A
Lisanne Kok (di t/m vr),
Annemieke Peene (ma)
5/6 B
Marjolein Heuven (ma, wo t/m vr),
Annemieke (di, tot 1 november)
5/6 C
Jolien Heijman (ma t/m vr)
7/8 A
Mark van Beuningen (ma t/m wo),
Julia Wowor (do & vr)
7/8 B
Rémon de Bruin (ma t/m do),
Marie-Louise Bijl (vr)
Vakleerkracht
Gymnastiek
Mark Atema (ma, wo & vr)
Theaterles
Kim van Aalten (1 ochtend per week)
Zorg
IB
Jolien Gjaltema - van Rooij (ma, di, wo, do)
Onderwijs ondersteunend personeel
Conciërge
Marscha Middelkoop (ma t/m vr)
Administratie
Esther Wattimena (vr)
Schoolleiding en specialisten
Directeur
Marja Hamers (ma t/m wo)
Onderbouw coördinator
Kim van Aalten (wo)
Bovenbouw coördinator
Marie-Louise Bijl (wo)
Schoolopleider
Jolien Gjaltema - van Rooij (vr),
Willemijn van der Sloot (1x per twee weken op woensdag)
Specialist moderne media
Marloes Baas
Specialist excellentie
Jolanda Wierts
Specialist toekomstgericht leren/LOF
Mark van Beuningen (tot 1 november),
Joery Hijne (vanaf 1 november )
Anti-pest coördinator
Marjolein Heuven
(vertrouwenspersoon leerlingen)
Klachtcontactpersoon
Kim van Aalten
(vertrouwenspersoon ouders)
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Gymroosters
In verband met een wijziging in het gymrooster van de groepen 3 t/m 8, vindt u hier de aangepaste versie.
De wijziging is dikgedrukt.
Gymtijden

Maandag

woensdag

Vrijdag

8.30 – 9.15
9.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15
pauze
13.00 – 13.45
13.45 – 14.30

5/6A
5/6B
5/6C
3/4B

7/8A
7/8A
3/4A
5/6A
5/6C

7/8B
7/8B
3/4C
3/4B
5/6B

3/4A
3/4C

Hieronder vindt u het gymrooster van cluster 1/2. Groep 1/2A start op vrijdag in het speellokaal.
Maandag
9.00 – 10.00 uur
10.30 – 11.30 uur
13.30 – 14.30 uur

Dinsdag
C
A

Woensdag
D

Donderdag
B
D

Vrijdag
A
C

B

AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, ook wel de GDPR -General
Data Protection Regulation- genoemd) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp),
geldt niet meer. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten van
betrokken en meer verantwoordelijkheden voor ons als organisatie.
Ook SPO Utrecht hecht groot belang aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Scholen
verwerken namelijk veel (bijzondere) persoonsgegevens. Zo heeft de school leerlinggegevens nodig om
leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. De meeste leerlinggegevens komen van u
als ouder (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel
leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er
bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie, geregistreerd als dat nodig is voor de juiste
begeleiding van uw kind.
Wilt u meer informatie over hoe SPO Utrecht omgaat met persoonsgegevens? Lees dan onze
privacyverklaring op www.spoutrecht.nl. In deze verklaring wordt uitgelegd voor welke doelen wij
persoonsgegevens verwerken en op welke grondslagen wij dit doen, welke persoonsgegevens wij
verwerken en met wie wij deze persoonsgegevens delen. Daarnaast kunt u lezen welke rechten
betrokkenen kunnen uitoefenen, en bij wie u daarvoor terecht kunt.
Ons huidige privacybeleid is gebaseerd op de Wbp. Ons nieuwe privacyreglement (gebaseerd op
de AVG), dat alle juridische kaders stelt voor de omgang met persoonsgegevens, wordt in juni aan de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ter instemming voorgelegd. Na definitieve
vaststelling vindt u dit reglement ook op onze website.
Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Wij willen de aankomende periode graag met u als
ouders ons beleid en de uitvoering daarvan blijven verbeteren. Dit doen we samen met
Medezeggenschapsraden en de GMR, en met de andere scholen binnen SPO Utrecht.
SPO Utrecht heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De functionaris
Gegevensbescherming houdt binnen SPO Utrecht toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. De
contactgegevens van de FG kunt u terugvinden in de privacyverklaring.
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OR feest
Vrijdag 14 september is het (uitgestelde) feest van de OR. Achter de schermen wordt de komende
weken het één en ander voorbereid. Er zal gewerkt worden met receptenkaartjes. De kinderen krijgen
een recept mee waarvan zij denken dat hun ouder/verzorger dit wel kan en wil maken. Deze kaartjes
worden in de loop van de tweede schoolweek uitgedeeld. Eigen creativiteit wordt natuurlijk ook op prijs
gesteld!
De OR zal zorgen voor het drinken, bordjes, bestek, bekers, servetten etc. Voor de kinderen met een
speciaal dieet, of voedselallergie zal er een aparte tafel worden ingericht. De ouder(s)/verzorger(s) van
deze kinderen wordt/worden apart benaderd.
Heeft u nog tijd om te helpen op vrijdagmiddag om e.e.a. voor te bereiden/klaar te zetten dan kunt u dit
laten weten aan or@apollo11.nl.
Na afloop van het feest zal de boel weer moeten worden opgeruimd en wij hopen natuurlijk ook op
jullie hulp hierbij. Wij kijken uit naar mooi weer en natuurlijk een grote opkomst.
Start schooljaar
Om maandag meteen goed te kunnen starten met de kinderen, willen wij u vragen om de kinderen de
volgende dingen mee naar school te geven:








Een etui
Een vulpen of stabilo-pen (leerjaar 5 en hoger)
Liefst Audio koptelefoons of anders eventueel oortjes
Sloffen met harde onderkant of crocs (groepen 1/2 én 3/4B). Crocs
hebben onze voorkeur omdat deze in het toilet minder snel ‘vies’ worden.
Gymspullen (geldt voor alle groepen, meteen maandag nodig)
Bij de groepen 1/2 worden vanaf dit schooljaar net als bij de andere groepen, het eten en
drinken in de tas op de kapstok neergezet. U hoeft het er dus niet uit te halen.
Cluster 1/2: Wilt u uw kind een vakantiefoto meegeven naar school?

Groep 5/6A start éénmalig op maandag met Annemieke en Mark Atema in het lokaal van 5/6A. Zij doen
daarna samen een spel. De overige groepen hebben maandag gewoon gym.
Nog even de afspraken op een rij:
 Om 8.20 gaan de deuren open voor alle leerlingen.
 Om half 9 start de les.
 De ouders van de kinderen in de groepen 1/2 kunnen hun kinderen in het lokaal brengen en alvast
samen met hun kind iets gaan doen.
 De ouders van de kinderen van leerjaar 3 kunnen in de eerste twee weken ook hun kinderen naar het
lokaal brengen. Na deze eerste twee weken nemen de kinderen van leerjaar 3 op het plein afscheid
van hun ouders en gaan ze alleen naar binnen. Dat kunnen ze dan al heel goed zelf!
 Wilt u uw kind(eren), als het even kan, lopend of met de fiets brengen en ophalen? Mocht u toch
met de auto komen, dan wil ik u vragen deze in de parkeervakken neer te zetten. Op deze manier
kunnen alle kinderen op een veilige manier naar school komen.
 De schoolgids en de jaarkalender voor ouders staan op de website: www.apollo11.nl
 Met ingang van dit schooljaar vult u geen calamiteitenformulier meer in bij de start van het
schooljaar. Om u goed te kunnen bereiken bij calamiteiten of andere momenten dat het noodzakelijk
is om contact te hebben, willen wij u vragen om uiterlijk vrijdag 31 augustus uw gegevens
gecontroleerd te hebben in het ouderportaal en de informatie die aangepast moet worden te mailen
naar administratie@apollo11.nl. Indien u onder schooltijd anoniem gebeld wordt, wilt u dan de
telefoon opnemen? Dit kan de leerkracht van uw kind zijn.
 In de hal liggen weer schriftjes voor de groepen. Doktersbezoeken of andere informatie kunt u hierin
achterlaten.
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Het buurtteam Vleuten – De Meern
Aan Apollo 11 zijn gezinswerkers van het buurtteam de Meern verbonden.
Zij zijn rechtstreeks bereikbaar, telefonisch of per mail

Pauline Mom
06 26022326
p.mom@buurtteamsutrecht.nl

Silvia van Mameren
06 29793825
s.van.mameren@buurtteamsutrecht.nl

Wat kunnen de gezinswerkers van het Buurtteam betekenen voor:
 Basisschool Apollo 11;
 Leerlingen en ouders?
Wij ondersteunen school met consult en advies over zorgsignalen betreffende leerlingen.
Gesprekken over leerlingen zijn altijd geanonimiseerd, daar dragen we zorg voor.
Daarnaast zijn we beschikbaar om uitgenodigd te worden bij gesprekken met leerlingen en ouders als
dat wenselijk is.
Wij ondersteunen u als gezin bij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei
levensgebieden (opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en
financiële vragen).
Het is mogelijk dat de IB-er, mentor of leerkracht u adviseert om contact met ons op te nemen, of dat
school u uitnodigt voor een gesprek samen met het Buurtteam, waarbij school ons bij u introduceert.
De hulpverlening van het buurtteam is op vrijwillige basis.
DE GEZINSWERKERS/HET BUURTTEAM
 Wij zijn (minimaal) Hbo opgeleide professionals en kennen de wereld van zorg, welzijn, wonen
en werk goed. Onze ondersteuning duurt zo kort/lang als nodig.
 Aan de ondersteuning zijn voor de gezinnen geen kosten verbonden.
 We denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing die bij uw gezin past en bieden
concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt.
 We zijn actief in de wijk en in de stad Utrecht en werken samen met diverse partijen zoals
scholen, JGZ, Samenwerkingsverband en leerplicht.
 Deze samenwerking gebeurt altijd met toestemming van - en in afstemming met u als ouder.
 Als er naast de ondersteuning van het buurtteam nog andere zorg nodig is, kunnen wij
aanvullende zorg betrekken.
Pauline en Silvia zijn aanwezig op de cluster-informatieavonden op 3, 4 en 5 september. Zij zijn op deze
avonden beschikbaar voor een korte kennismaking, aanvullende informatie en het beantwoorden van
vragen. Loop dus vooral even bij ze langs voor een gesprek.
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Clusteravonden
In week 36 zijn de clusteravonden. U krijgt op deze avond specifieke informatie over onderwerpen met
betrekking tot het cluster en de groep van uw kind. De avonden starten om 19.00 uur en zijn rond 20.00
uur weer afgelopen. De data zijn:
Groepen 1/2
woensdag 5 september (hierbij zijn ook de ouders van kinderen die later in
het jaar instromen aanwezig)
Groepen 3/4
dinsdag 4 september
Groepen 5/6
maandag 3 september
Groepen 7/8 *
donderdag 6 september
Voor de groepen 7/8 geldt dat de informatieavond voor de groepen 7 van 19.00 – 19.45 uur is en voor
de groepen 8 van 20.00 – 20.45 uur.
Op de clusteravond zal ook gevraagd worden wie klassenouder van de klas wil worden, samen met de
klassenouder van de andere groepen uit het cluster vormen zij een team van clusterouders. Als u
klassenouder wordt, wordt toestemming gevraagd om uw mailadres te verspreiden onder de ouders
van uw klas. Vervolgens kunnen ouders dan hun emailadres versturen naar de betreffende
klassenouder. Bij alle e-mails die door klassenouders worden verstuurd, wordt gewerkt met alle emailadressen in BCC.
Startgesprekken
Het is, nu er een nieuw schooljaar begonnen is, fijn voor de leerkracht om te weten hoe het met uw kind
gaat en welke verwachtingen u en uw kind hebben voor het komende schooljaar.
Daarom zijn er op 18, 19 en 20 september startgesprekken. In dit gesprek geeft u samen met uw kind
informatie aan de leerkracht. Voor leerlingen die bij dezelfde leerkracht blijven geldt dat er geen
startgesprek gevoerd hoeft te worden. Tenzij u of de leerkracht vindt dat het belangrijk is om dit
gesprek wel te voeren.
Om de gesprekken voor te bereiden krijgt u vooraf van de leerkracht een digitale vragenlijst over de
mail. Indien u een gesprek heeft met de leerkracht, vragen wij u deze vragenlijst samen met uw kind
digitaal in te vullen en terug te mailen naar de leerkracht. De leerkracht laat u per mail weten wanneer
de lijst kan worden ingeleverd.
Wedstrijd: mooiste foto met Apollo 11-tas
Voor de vakantie heeft uw oudste zoon of dochter een tasje meegekregen om u te
bedanken voor de inzet van dit schooljaar. We hebben toen gevraagd om originele,
bijzondere, creatieve of grappige foto’s te maken met deze tas. We hebben al een
aantal foto’s binnen gekregen die hier zeker aan voldoen, maar mocht u nog een foto
gemaakt hebben, maar deze nog niet hebben gemaild. Wilt u deze foto dan uiterlijk
komend weekend naar ons mailen (mbijl@apollo11.nl). Dan kunnen wij een mooie
tentoonstelling maken rondom het thema ‘waar zijn de tasjes van de Apollo 11
allemaal geweest deze zomer?’.
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Via deze weg stel ik mijzelf graag even voor. Mijn naam is Julia
Wowor. Ik ben 50 jaar en ik woon samen met mijn drie kinderen in
Apeldoorn. Momenteel werk ik met veel plezier voor de Bredeschool
Academie Utrecht als docent taal- en leesonderwijs. Hier geef ik les
aan groep 6 en groep 7. Verder heb ik gewerkt als leerkracht op een
school voor Speciaal Basisonderwijs in Apeldoorn en heb ik een
aantal jaren ervaring opgedaan als leerkracht basisonderwijs middenen bovenbouw op diverse scholen.
In mijn vrije tijd maak ik graag een wandeling door de natuur of lees
ik een boek. Als ik tijd heb kook ik het liefst een uitgebreide rijsttafel
of maak ik Indische snacks. Een andere passie van mij is zingen, met
mijn bandje heb ik af en toe een optreden.
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Vanaf het nieuwe schooljaar 2018/2019 ben ik op de donderdag en vrijdag op de Apollo 11 te vinden als
leerkracht van groep 7/8A, samen met Mark van Beuningen. Ik heb heel veel zin om te beginnen en er
samen met de kinderen, collega’s en ouders een geweldig en geslaagd jaar van te maken! Mocht u nog
vragen aan mij hebben of kennis willen maken, kom gerust binnen.
Tot ziens!
Julia
Activiteiten komende weken
Maandag 27 augustus
Maandag 3 september

Eerste schooldag
Schoolfotograaf

Dinsdag 4 september
Woensdag 5 september
Donderdag 6 september
Donderdag 13 september
Vrijdag 14 september

Clusteravond 5/6
Clusteravond 3/4
Clusteravond 1/2 + instromers
Clusteravond 7/8
Nieuwsbrief 1
OR feest

We wensen alle leerlingen en hun
ouders een heel fijn schooljaar!
Graag tot maandag.
Namens het team van de Apollo 11
Met vriendelijke groet,
Marja Hamers en Marie-Louise Bijl
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