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Thema 2: Red de aarde 
Op maandag 12 november zijn wij gestart met het tweede thema van dit schooljaar. Het thema is ‘Red 
de aarde’, waarbij de invalshoek is hoe we omgaan met het milieu en weer & klimaat. Voor dit thema 
werken we aan het schooldoel: de leerlingen weten dat het klimaat verandert en dat dit onder andere 
komt door milieuvervuiling en ingrijpen van de mens. De leerlingen kunnen oplossingen bedenken om 
de samenleving een duurzamere samenleving te maken. Dit doen zij door een combinatie van 
onderzoekend en ontwerpend leren. Het thema is geopend met een speciale uitzending van het 
jeugdjournaal. Het filmpje is terug te vinden op onze Facebookpagina. 

 

 
 
 
Ouderavond 
Op maandag 19 november is er een ouderavond op de Apollo 11. Dit keer is het thema veiligheid. De 
gastspreker is Barry Kuijpers. Hij heeft een interactieve presentatie over social media en opvoeden; het 
kind online, wat vraagt dat van ouders? Daarnaast kunt u nog twee workshops bezoeken. Er is 
(beperkte) keuze uit de volgende drie workshops: 

 De vreedzame school en conflictoplossing (m.b.v. mediatie); wat doen wij op de Apollo 11 - o.l.v. 
Marjolein Heuven; 

 Verbindend gezag en geweldloos verzet; omgaan met boos gedrag - o.l.v. Silvia van Mameren en 
Pauline Mom; 

 Fixed en Growth mindset; welke invloed heeft ons gedrag - o.l.v. Esther Schabbink en Anna Wessel 
(deze workshop is vergelijkbaar met de workshop van vorig jaar). 
 
 

   

Bent u benieuwd wat uw kind allemaal doet in de klas? 
Komt u dan na schooltijd een keer in de klas kijken. 

 
Voor de ouders van 3/4C kan dit op woensdag en vrijdag. 

 

 

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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De inloop is van 18.45 – 19.00 uur en het programma van 19.00 – 21.10. We willen u vragen om op tijd 
aanwezig te zijn, omdat de gastspreker in de aula zijn presentatie houdt en het storend is als er nog 
mensen binnenkomen tijdens de presentatie. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de mail van 
woensdag 14 november 2018. 
 
Coördinerende ouder voor leerlingen met een allergie of dieetwens 

Carlijn Lahaye, moeder van Ayla (5/6C) en Mila (3/4C) heeft aangeboden om 
de coördinerende activiteiten bij feesten en andere bijzondere 
gelegenheden voor leerlingen met een allergie of dieetvoorschrift op zich te 
nemen. Heeft u een zoon of dochter met een allergie of dieetvoorschrift dan 
kunt u via haar een bericht krijgen hierover.  

 

 
MR 
Afgelopen week heeft de MR haar eerste vergadering van dit schooljaar 
gehad, waarbij de twee nieuw gekozen leden (Hannah en Brigitte) hun 
zitting hebben genomen en de rollen opnieuw zijn verdeeld. Nadia neemt 
voorlopig het voorzitterschap waar; Brigitte zal dit na een aantal 
vergaderingen van haar overnemen. Hannah is benoemd tot secretaris en 
zal namens de MR deelnemen aan de GMR. 
De data voor de volgende vergaderingen zijn bekend: 8 januari, 7 maart, 16 
april, 28 mei en 25 juni. De agenda’s voor deze vergaderingen staan een 
week van tevoren op de website. De notulen worden zo spoedig mogelijk 
na de vergadering online gezet.  
Mocht u inbreng hebben over een bepaald onderwerp, kom gerust even 
langs bij een van de leden.  
 
 
Lerarentekort bij griepgolf 
De afgelopen weken is het al een paar keer gebeurd dat een teamlid ziek is. Tot nu toe hebben we dat 
goed kunnen opvangen, maar we willen u ook op de hoogte brengen dat het ook wel eens anders kan 
lopen, zoals bijvoorbeeld bij een griepgolf. Ons bestuur (SPO Utrecht) heeft een eigen invalpool voor 
onze 37 scholen. Voorheen was deze pool goed gevuld maar inmiddels zijn er weinig invalleerkrachten 
beschikbaar. Een deel van deze invallers valt langdurig in op een school voor bijvoorbeeld een 
zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof. Hierdoor zijn er nu ongeveer maar 16 leerkrachten per dag 
beschikbaar. Dit is erg weinig als je uitgaat van 37 scholen met samen 440 klassen! Gemiddeld kunnen 
we het aardig opvangen maar tijdens een griepgolf zal dat moeilijk zijn. Dit kan betekenen dat de klas 
van uw zoon of dochter in zo’n situatie verdeeld wordt over de overige groepen. 
 
Even voorstellen 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Emily, ik ben 23 jaar en ik woon in Utrecht. Het komende 
halfjaar zal ik in groep 5/6A juf Lisanne vervangen tijdens haar 
zwangerschapsverlof. 
Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de PABO op de Hogeschool 
Utrecht. Daarvoor heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan. Ik 
heb met het invallen al veel ervaring opgedaan en ben ik begeleid door 
zeer ervaren leerkrachten. 
Naast mijn baan als juffrouw is mijn hobby dansen, wandel ik graag met 
mijn hond en vind ik het leuk om naar de film te gaan. 
Ik heb enorm veel zin om te gaan starten in de klas. Wat mij betreft 
maken we er een fijn halfjaar van! 
 
Groetjes, 
Emily 

 

 

Boven v.l.n.r. Nadia, Marjolein, Brigitte 
Onder v.l.nr. Hannah, Marjorie, Esther 
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Activiteiten komende weken   

Vrijdag 16 november Apollotheater cluster 3/4 (8.40 uur) 
 
Apollotheater 5/6B (11.30 uur) 

 

Maandag 19 november Ouderavond ‘Veiligheid’ 18.45 – 21.10 uur 

Vrijdag 23 november Apollotheater 5/6C (11.30 uur)  

Woensdag 5 december Sinterklaasviering  

Donderdag 6 december Alle leerlingen mogen om 9.30 uur op 
school starten in plaats van 8.30 uur. 

Leerkrachten zijn vanaf 
8.30 uur aanwezig om uw 
kind op te vangen, indien 
nodig. 

Donderdag 20 december Alle leerlingen zijn om 12.15 uur uit. 
 
Kerstdiner 
 
Nieuwsbrief 4 

 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Marja Hamers en Marie-Louise Bijl 
 
 

 

Cluster 1/2 
De kleuters zijn al helemaal in de ban van het nieuwe thema ”red de aarde”. Met behulp van Lars de 
ijsbeer komen de kinderen in aanraking met verschillende klimaten en milieuproblemen. Lars heeft 
hierbij telkens de hulp van de kinderen nodig. Zo gaan de kinderen met hun grote maatjes afval in de 
buurt van de school opruimen om de dieren te helpen, worden er iglo’s gebouwd en kunnen de 
kinderen zich ook verkleden als Lars en samen gezellig in de iglo spelen.  

 
 
Cluster 3/4  

De groepen 3/4 hebben de afgelopen weken hard geoefend voor het 
Apollotheater dat in het teken staat van het nieuwe thema: “Red de aarde!”.  
De komende weken duiken we samen met de kinderen dieper in het thema. 
Hierbij staan de volgende onderwerpen centraal: plastic soep, verspilling en afval 
scheiden. 
 
Op vrijdag 23 en vrijdag 30 november willen we met behulp van ouders creatief aan de slag gaan met 
(klein) plastic afval. Kunt u ons helpen om zoveel mogelijk plastic en gebruikt inpakpapier te 
verzamelen? 
Ook zoeken we voor deze twee vrijdagen nog hulp van ouders! Mocht u dit leuk vinden, dan kunt u zich 
aanmelden bij de klassenouders van 3/4! 
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Cluster 5/6 

 
Typen 
In groep 6 zijn de leerlingen begonnen met hun persoonlijke typecursus via 

www.ticken.nl. In 30 lessen leren de leerlingen spelenderwijs blind typen met 
tien vingers. De leerlingen zijn allemaal enthousiast begonnen en we hopen ze 
in mei een typediploma te mogen uitdelen.  

 
Tafels oefenen 
Op school oefenen we dagelijks met het automatiseren van de tafels. We merken dat herhaling 
belangrijk is bij het automatiseren. We zouden het fijn vinden als jullie hier thuis regelmatig 
spelenderwijs aandacht aan besteden, bijvoorbeeld tijdens lange stukken in de auto of tijdens het 
terugfietsen van de voetbaltraining. Een handige site voor op de computer is www.tafeltjesleren.nl 
waarbij de leerlingen kunnen aanvinken welke tafel ze nog moeten oefenen.  
 
Cluster 7/8 
Groep 8 is inmiddels al een tijdje bezig met Cito toetsen. We zijn bijna klaar, dus we wensen de kinderen 
nog veel succes bij de laatste toetsen. 
Alle kinderen van groep 7/8 hebben inmiddels een account gekregen voor Google 
Classroom. Hierin wordt het huiswerk klaargezet. Iedereen kan thuis inloggen en aan 
hun taken werken.  
 

 
 

      
 

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

