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Opvangen leerkrachten bij ziekte of afwezigheid
Het lerarentekort is een actueel probleem. Niet alleen voor het invullen van vacatures maar ook voor
het vinden van invallers bij ziekte van leerkrachten. Misschien lijkt het voor u alsof de Apollo 11 daar
nog niet zo veel last van heeft omdat de dagelijkse schoolgang tot nu toe gewoon door is gegaan. Dat is
fijn, want tot nu toe hebben we de afwezigheid van leerkrachten steeds op kunnen vangen. Allereerst
door invallers vanuit de invalpoule van ons bestuur in te zetten. Helaas is ook deze poule steeds vaker
leeg waardoor er steeds vaker een interne oplossing gezocht moet worden. Dat gaat echter ten koste
van andere tijd die leerkrachten eigenlijk zo hard nodig hebben. Zo is de afgelopen weken de plusgroep
niet doorgegaan, hebben leerkrachten terwijl hun groep gym hadden een andere groep opgevangen, is
de tijd die leerkrachten hebben om het thema voor te bereiden gaan zitten in ziektevervanging en
komen een aantal parttimers regelmatig extra werken. Ook zijn een aantal groepen de afgelopen weken
verdeeld geweest over de andere groepen.
We doen ons uiterste best om te voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen maar helaas
bestaat de mogelijkheid dat we, bij ziekte van meerdere leerkrachten, u toch moeten vragen om uw
kind(eren) thuis te houden. We hopen natuurlijk dat het zover niet komt, maar ook bij ons is de rek
(lees: extra inzet mogelijkheden) er momenteel een beetje uit. Mocht deze situatie zich voordoen, dan
hopen we op uw begrip. Alvast bedankt!
Marian Zeelenberg met pensioen
Op donderdag 17 januari heeft het team, samen met oud-collega’s, afscheid genomen van Marian. Na
40 jaar op de Apollo 11 gewerkt te hebben is zij per 1 januari 2019 met pensioen gegaan. Wij wensen
Marian heel veel geluk en gezondheid toe in deze nieuwe periode in haar leven.
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Geboortenieuws
Lisanne heeft op 2 januari een dochter
gekregen en ze heet Jolie. Ze woog bij haar
geboorte 4230 gram en was 50 centimeter
lang. We wensen Lisanne, Frank en Felien heel
veel geluk toe met haar.

Apollo 11 op de NOT
Zoals u weet is de woensdagmiddag onze ontwikkeltijd. De afgelopen tijd zijn we voor bezig geweest
met formatief evalueren. Joery Hijne heeft vorm gegeven aan een zestal bijeenkomsten waarin het team
werd meegenomen in: waarom formatief evalueren goed is; wat het eigenlijk is en hoe we dat dan
moeten doen. Tijdens deze zeer gedegen workshops namen teamleden methodehandleidingen en
werkschriften van kinderen mee om met elkaar in gesprek te gaan over: wat zien we; wat is het doel;
hoe maken we dat meetbaar (welke eisen stellen we en wanneer zijn we tevreden); en wat zeggen we
dan over het proces en het product tegen de kinderen om hen te helpen zichzelf te verbeteren. We
kijken kritisch naar de doelen in de methode en oefenen zelf in luisteren en vragen stellen (dat is nog
best moeilijk, ook al ben je een goede en ervaren leerkracht) en kritische feedback geven. Deze
workshops worden door alle leerkrachten zeer positief ontvangen en we zijn iedere middag actief bezig
met leren van en met elkaar. Maar soms doen we ook andere dingen. Dan wordt de middag ingezet om
samen het thema voor te bereiden of gaan we, zoals gisteren, samen naar de nationale onderwijsbeurs
(NOT) om te kijken welke nieuwe ontwikkelingen nuttig en effectief kunnen zijn voor ons onderwijs. Met
een bijdrage van de OR hebben de leerkrachten een aantal mooie dingen aangeschaft. We vinden het
leuk om u hierover te informeren maar ook om u hier in de nieuwsbrief voor te bedanken!

Nieuws vanuit de werkgroep excellentie
Iedere woensdag begeleidt Annemieke groepjes van ongeveer 8 leerlingen die snel door de leerstof
heen gaan en meer uitdaging kunnen gebruiken. Toch is de werkwijze niet gericht op het alleen maar
aanbieden van uitdagende opdrachten. Er zijn behoorlijk wat vaardigheden nodig om een lastige
opdracht überhaupt aan te pakken. Zeker als je van jongs af aan vooral hebt ervaren dat opdrachten
makkelijk voor je zijn.
Daarom is de begeleiding dit jaar vooral op 'onderliggende zaken' gericht; een positief zelfbeeld,
denkfouten leren herkennen (van "die moeilijke som kan ik nooit" naar "ik ga het gewoon proberen"),
beter leren samenwerken, doorzettingsvermogen enzovoort.
Er zijn nu drie groepen, bestaande uit: groep 4-leerlingen, leerlingen uit groep 5-6 en een groepje
7-8'ers. Zoals eerder gecommuniceerd, wordt de komende periode, in overleg met de
groepsleerkrachten en IB'er, besproken welke leerlingen op hun plek zitten in deze groep, welke
leerlingen wellicht beter in de eigen klas uitdaging kunnen krijgen en welke leerlingen misschien kunnen
instromen.
Daarnaast is de werkgroep Excellentie aan het onderzoeken hoe uitdaging nog meer een plek kan
krijgen binnen het klasaanbod. We zien al veel goede dingen gebeuren. Vooral het thematisch werken
blijkt zich goed te lenen voor het aanspreken van verschillende denkniveaus binnen de groep.
Bovendien worden tijdens het onderzoekend en ontwerpend leren allerlei vaardigheden ontwikkeld die
voor álle leerlingen bijzonder nuttig zijn!
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Yogaworkshop
Afgelopen maandagen hebben de kinderen yoga clinics gehad van
Carolien. Met groep 3-4 werd er een reis gemaakt door de wilde
natuur. De groepen 5-8 leerden met bepaalde houdingen en
bewegingen hun innerlijke rust te vinden. Volgende week is groep 1-2
aan de beurt!
Afscheid Kim van Aalten
Zoals u in de vorige nieuwsbrief al gelezen heeft, is donderdag 21 februari de laatste werkdag van Kim
op de Apollo 11. In de afgelopen 8 jaar heeft Kim veel kinderen in de klas gehad en daarom willen wij u,
samen met uw zoon/dochter, de gelegenheid geven om op donderdag 21 februari van 14.45 – 15.30 uur
afscheid te nemen van Kim. Dit afscheid zal plaatsvinden in de aula.
Stagenieuws
Lika van den Boogaard heeft in het eerste halfjaar stage gelopen in groep 1/2B. Vanaf begin februari zal
ze in groep 7/8B aan haar tweede stageperiode beginnen als derdejaars pabo studente aan de
Hogeschool Utrecht.
Activiteiten komende weken
Vrijdag 25 januari 2019

Apollotheater cluster 1/2

Woensdag 30 januari 2019
Dinsdag 5 februari 2019
Vrijdag 8 februari 2019

Apollotheater groep 7/8 A (11.30 uur)
Groep 3 - bezoek aan de bibliotheek
Groep 3 - bezoek aan de bibliotheek
Rapport 1

08.40 – 08.55: 1/2 C en D
09.00 – 09.15: 1/2 A en B

Voor leerlingen van
leerjaar 1 t/m 7

Apollotheater cluster 3/4 (08.40 uur)

Woensdag 13 februari 2019
Donderdag 14 februari 2019

Apollotheater groep 7/8 B (11.30 uur)
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Natuuruitje 5/6A “Overleven in de
winter”

Vrijdag 15 februari

Nieuwsbrief 6
Studiedag

Alle kinderen vrij

Met vriendelijke groet,
Marie-Louise Bijl en Marja Hamers
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Cluster 1/2
De kleuters zijn de komende weken druk bezig met het thema “film”. Ze leren o.a. hoe een film wordt
gemaakt en wat voor soorten films er zijn. Er komen gastsprekers in de klas. Samen met de kinderen
maken we een themahoek “de bioscoop”.
We zijn de komende weken ook druk met het doel getalbegrip. In de bioscoop zijn de kinderen
spelenderwijs bezig met getallen.
Afgelopen weken hebben de kinderen veel geoefend voor het Apollotheater. Wij hopen dat u er van
genoten heeft.
Cluster 5/6
Boekpromotie
De leerlingen van groep 5/6 hebben in de afgelopen weken hun boekpromotie gedaan. Dit doen wij om
aan elkaar te laten zien hoeveel leuke kinderboeken er zijn. De leerlingen vertellen onder andere de titel
en de schrijver, de hoofdpersonen uit het boek, een korte samenvatting van het verhaal en waarom zij
voor dit boek hebben gekozen. Daarna lezen zij een stukje voor uit het boek. De leerlingen die naar de
boekpromotie luisteren geven feedback en maken daarvoor gebruik van een feedbackformulier. Zij
schrijven een tip en een top. Als de boekpromotie origineel en creatief is, bijvoorbeeld door een poster,
een filmpje of een voorwerp dat bij het boek past te laten zien, kunnen er bonuspunten verdiend
worden.
Ook dit jaar zien wij dat er veel tijd is besteed aan de voorbereiding en worden de leerlingen erg
enthousiast van elkaars presentaties. Er waren veel originele boekpromoties zoals te zien is op
onderstaande foto’s. In groep 5/6C was zelfs de hele dag een hamster in de klas omdat een
boekpromotie ging over het boek ‘Mijn hamster is een detective’. Wij vonden dit allemaal erg gezellig.

Cluster 7/8
Adviezen
De leerlingen van groep 8 hebben hun definitieve advies gekregen en zijn druk bezig zich te oriënteren
op middelbare scholen. Sommige hebben al enkele meeloopdagen bezocht, anderen gaan dit nog doen.
We wensen ze veel plezier en succes bij deze zoektocht.
Apollo-theater
Komende vrijdag is het de beurt aan groep 7/8a en op 8 februari aan groep 7/8b.
De leerlingen zijn druk aan het oefenen om er een spetterende voorstelling van te maken.
Komt dat zien!
Groep 7/8a: 25 januari om 11.30 uur
Groep 7/8b: 8 februari om 11.30 uur
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