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De beste wensen voor 2019!
Allereerst wenst het team van de Apollo 11 alle leerlingen en hun ouders en familie
een heel goed en gezond 2019 toe. Wij zullen ons weer inspannen om er een mooi,
leerzaam en inspirerend jaar van te maken.
Surprises in het zonnetje
Het lijkt al weer even geleden, maar in de afgelopen weken hebben de kinderen van de bovenbouw veel
tijd gestoken in het maken van mooie surprises voor elkaar. Hierbij een indruk van alle mooie creatieve
werkstukken.

Vertrek Marloes Baas en Kim van Aalten
Marloes en Kim, beide leerkracht van groep 3/4C, hebben (onafhankelijk van elkaar) een nieuwe baan
aangeboden gekregen. Dat vinden we echt ontzettend jammer, maar we wensen hen natuurlijk ook heel
veel succes en plezier in hun nieuwe baan. Kim zal per 1 maart gaan starten op haar nieuwe school en
haar laatste schooldag is op donderdag 21 februari, de laatste dag voor de krokusvakantie. Marloes gaat
per 1 mei starten op haar nieuwe school.
Marloes heeft 16 jaar gewerkt op de Apollo 11 en Kim heeft 8 jaar gewerkt op de Apollo 11. Daar willen
we uiteraard wel even bij stilstaan en ook de ouders willen we de gelegenheid geven om afscheid te
nemen. Ik hoop u in de volgende nieuwsbrief te kunnen vertellen hoe dit vorm krijgt.
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Nieuwbouw
In december heeft de gemeente een beschikking afgegeven voor het bouwen van nog eens twee
groepslokalen. Daar zijn we heel blij mee, want de school is vol en we hebben de extra ruimte echt
nodig.
Op dit moment is de architect bezig met een eerste opzet voor de nieuwe lokalen en worden de
procedures voor het aanvragen van de benodigde vergunningen in gang gezet. De nieuwbouw gaat dit
jaar nog starten en het zou mooi zijn als we de nieuwe lokalen al aan het eind van 2019 in gebruik
kunnen nemen. Het voormalige kleutergebouw zal gesloopt moeten worden om plaats te maken voor
de nieuwe aanbouw. Dat betekent dat de groepen 1/2 daar geen gebruik meer van kunnen maken om
te gymmen. Ook start er volgend jaar een extra groep 7/8. We zijn nu met de gemeente in overleg hoe
we dit tijdelijk op kunnen vangen. Zodra daar meer over bekend is, hoort u dat net zoals over andere
ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw.
Themaloze periode
Tot de krokusvakantie wordt er niet gewerkt aan een gezamenlijk thema. In deze periode wordt er in de
clusters gekeken naar onderwerpen die tijdens de thema’s nog onvoldoende aan bod zijn gekomen en
hier wordt gedurende deze periode aan gewerkt.
Deelname SPO scholen Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO
Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast.
Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor
verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook
belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en
rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten
van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden
gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.
De school gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal
Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt
de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).
Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in
openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar
afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde
omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS.
Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze
veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan
kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. De school zorgt er dan voor dat de betreffende
gegevens niet aan het CBS geleverd worden.
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan
het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’
persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over
gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen,
onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een
bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de
school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.
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Rapporten inleveren
Op vrijdag 8 februari krijgt uw zoon of dochter het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis.
Mocht u het rapport van uw kind(eren) nog thuis hebben, wilt u dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk
vrijdag 25 januari, aan uw kind meegeven?

Activiteiten komende weken
Donderdag 24 januari 2019
Vrijdag 25 januari 2019

Nieuwsbrief 5
Apollotheater cluster 1/2 (08.40 uur)
Apollotheater groep 7/8 A (11.30 uur)

Met vriendelijke groet,
Marie-Louise Bijl en Marja Hamers
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