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Afwezigheid Marja volgende week
Volgende week gaat Marja vanuit haar opleiding op studiereis naar Denemarken. Bij het bezoek wordt
vooral gekeken naar hoe leiding gegeven wordt aan onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling. Dat sluit
erg goed aan bij de ontwikkelingen op de Apollo 11. In de volgende nieuwsbrief kunt u teruglezen welke
interessante dingen daar zijn opgehaald.
Tijdens de afwezigheid wordt Marja vervangen door Marie-Louise Bijl. U kunt natuurlijk ook altijd de
leerkrachten zelf aanspreken als u een vraag hebt.
Apollo 11 bestaat 50 jaar!
Op 20 juli 1969 stapte de eerste mens op de maan, na een succesvolle missie met de Apollo 11.
In september van dat jaar opende onze lagere school Apollo 11 zijn deuren. Dat betekent dat we in
september 2019 het 50 jarig bestaan van de Apollo 11 zullen vieren. We willen u hier tijdig over
informeren, dus vanaf nu krijgt dit kopje een vaste rubriek in de nieuwsbrief.
Er zijn plannen voor een reünie op vrijdag 13 september 2019 en
daarnaast is een groep van ouders en school bezig met de
organisatie van een aantal feestelijke activiteiten voor de
kinderen en de ouders. Deze zullen plaatsvinden in de week van
16 t/m 20 september 2019. We zullen hiervoor veel ouderhulp
nodig hebben, dus we vragen u alvast om rekening te houden
met deze week in uw agenda. Zodra er meer bekend is over de
invulling en de hulp die nodig is, hoort u dit van de werkgroep.
Blij nieuws
Laura van den Beukel (groep 1/2C) is zwanger. Vandaag heeft zij het de kinderen van haar klas verteld
en die hebben super enthousiast gereageerd.
Nieuws vanuit LOF (lerarenOntwikkelFonds)
Afgelopen periode hebben we met het gehele team ons beziggehouden met het onderdompelen in en
trainen op formatief evalueren. Formatief evalueren houdt in dat je gaandeweg het leerproces blijft
evalueren om meer zicht en grip te krijgen op je eigen leerproces. In thema 3, na de voorjaarsvakantie,
gaan we hiermee starten in alle groepen. We gaan oefenen met het werken en opstellen van effectieve
leerdoelen en succescriteria. Deze vormen de ingrediënten tot het succesvol behalen van een leerdoel.
Ook gaan we het geven van feed-up, feedback en feedforward uitdiepen: wat heb ik een vorige keer
geleerd? Hoe ga ik daar nu op voortbouwen? Welke stappen moet ik nog zetten? Welke stappen komen
daarna voor mij? etc.. Daarnaast zetten we verschillende reflectiemethodes en -middelen in om zicht en
grip op het eigen leerproces te vergroten. Mocht u hier meer over willen weten, kunt u terecht bij Joery
Hijne (1/2B).
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Gezocht: vrijwillige “natuurouder” voor ophalen materialen Steede Hoge Woerd
Voor de meeste thema’s op school lenen wij leskisten of krijgen we kosteloos
natuurlijke materialen van Stichting Utrecht Natuurlijk. Deze materialen
verrijken onze lessen.
Utrecht Natuurlijk is o.a. gevestigd op Steede Hoge Woerd (Castellum). Een
aantal malen per jaar moeten er materialen opgehaald of teruggebracht
worden. Is er een ouder (met auto) die dit voor ons kan verzorgen? Graag
contact opnemen met Esther (eidbetouw@apollo11.nl). Alvast bedankt!
Voor dit schooljaar betreft het de volgende data:
 dinsdag 26 maart:
* vlijtige liesjes, potjes, potgrond voor alle groepen 1/2 en
* div. soorten plantjes, potjes, potgrond voor alle groepen 5/6 en 7/8
 woensdag 5 juni:
kweekset vlinders (4 kleine aquaria met eitjes, rupsen en poppen) voor alle clusters 1 terrarium
(deze moeten aan het eind van het schooljaar ook weer retour op een eigen gekozen datum).

Afscheid Kim: uitnodiging voor donderdag 21 februari
Op deze dag is het de laatste werkdag van Kim op de Apollo 11. Wilt u, samen met uw zoon/dochter,
afscheid nemen van Kim? Dit kan van 14.45-15.30 uur in de aula van de school.

Prijsvraag
Op maandag 11 maart starten wij met thema 3. Dit thema gaat over ontwikkelingen in de natuur. De
leerlingen gaan hierbij aan de slag met de volgende doelen:
 Iedere leerling ervaart de schoonheid van de natuur en begrijpt de waarde van de natuur voor
de mens. Dit vergroot het besef van met zorg omgaan met planten en dieren.
 Iedere leerling weet hoe een levenscyclus werkt van mensen, dieren en planten (toegepast op
het niveau waar de leerling zich bevindt).
 De leerling verkent de rol van planten en dieren bij technologische ontwikkelingen.
Nu zijn we op zoek naar een leuke en pakkende naam voor dit thema. Wie heeft een leuk idee? U kunt
de namen mailen naar Marie-Louise Bijl (mbijl@apollo11.nl). Dit kan tot en met maandag 4 maart, want
op dinsdag 5 maart zullen we de leerlingen van de Apolloraad bij elkaar roepen om de naam te kiezen
die het leukst en meest pakkend is. In de volgende nieuwsbrief zullen we u laten weten welke naam ons
derde thema gekregen heeft.
Even voorstellen
Mijn naam is Sagitta Hermsen. Vorig jaar ben ik gestart met de opleiding tot
schoolleider.
Deze opleiding bestaat grotendeels uit het opdoen van werkplekervaringen in
de vorm van stages op verschillende basisscholen. Daaraan gekoppeld zitten
allerlei werkplekopdrachten en onderzoeksopdrachten. Ik ben gestart met
een eerste stage op een basisschool in de Utrechtse wijk Hoograven, daarna
in Harmelen. Vanaf 11 maart kunt u me regelmatig tegenkomen in en om
school waar ik benieuwd ben naar uw ervaringen en verhalen.
Ik ben getrouwd met Joost en woon in Vleuten met onze drie kinderen van 7, 10 en 12 jaar. Twee
jongens en een meisje. 18 jaar heb ik gewerkt bij ABN AMRO en heb vorig jaar bewust de keuze gemaakt
om verder te gaan in het onderwijs. Een grote verandering waar ik veel plezier aan ben begonnen. Ik wil
graag leren van de kinderen, de leerkrachten, ouders en het management.
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Activiteiten komende weken
Vrijdag 15 februari
Dinsdag 19 februari

Studiedag
Natuuruitje 5/6B “Overleven in de winter”

Donderdag 21 februari

Natuuruitje 5/6C “Overleven in de winter”

Vrijdag 22 februari
Maandag 25 februari tot en
met vrijdag 1 maart
Dinsdag 12 maart
Donderdag 21 maart

Afscheid Kim van 14.45 – 15.30 uur in de
aula
Vrije dag voor alle leerlingen
Voorjaarsvakantie
Informatieavond over clusterwijziging
Nieuwsbrief 7

Alle kinderen vrij

Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij
19.00 – 20.00

Met vriendelijke groet,
Marie-Louise Bijl en Marja Hamers

Cluster 1/2
De kleuters hebben afgelopen periode gewerkt rondom het thema “film”. Dit
thema is door de kinderen zelf gekozen. In de klassen was er een bioscoophoek
waar kinderen popcorn konden kopen en konden genieten van elkaars
acteerwerk. Jan Rein is in de klas komen vertellen over zijn beroep als
Cameraman. De kinderen vonden het erg interessant en sommige kinderen
willen dit nu later worden.

Cluster 3/4
Bibliotheekbezoek
Alle leerlingen van de groepen 3 hebben vorige week een bezoek gebracht aan de Bibliotheek bij het
Mereveldplein, dit ter bevordering van het leren lezen. De bijeenkomst werd geopend met een
voorleesverhaal, vervolgens gingen de kinderen met de hulpouders en groep 8 leerlingen in groepjes
uiteen om verschillende opdrachten uit te voeren. Zo leerden we hoe je boeken op moest zoeken, hoe
je in spiegelschrift kon lezen, hebben we spelletjes memory en letter-hints gespeeld. De ochtend werd
afgesloten met een rijm-memo. Al met al een heel leerzaam bezoek!

Apollotheater
Op vrijdag 8 februari hebben we de ouders aan de hand van diverse liedjes meegenomen door een
schooldag heen. De dag begon met de check-in: hoe staan we er bij vandaag met ons gevoel. De eerste
muzikale bijdrage was het Engelse liedje “Goodmorning”. Vervolgens hebben we laten zien hoe wij de
spellingcategorieën van de ei en de au onthouden, namelijk door het zingen van een rap. Ook de tafels

3

van 3 en 5 werden gerapt. De Vreedzame School werd gerepresenteerd door het oplossen van
conflicten met het lied “Welles-nietes” en tot slot hebben alle groepen 3-4 samen het lied “Je mag er
zijn” vertolkt. Het optreden werd afgesloten met de dagelijkse check-out. Al met al een zeer geslaagde
muzikale voorstelling!
Cluster 5/6
In cluster 5/6 geven we wekelijks extra aandacht aan het schrijven van lusletters.
In tweetallen observeren de leerlingen elkaar aan de hand van vooropgestelde
succescriteria. Heeft mijn klasgenoot een goede schrijfhouding? Heeft mijn
klasgenoot een goede pengreep? Hebben de letters dezelfde vorm en grootte?
Ook geeft elke leerling twee tips en tops aan zijn/haar klasgenoot. Hierdoor leren
de kinderen van elkaar. Door deze extra aandacht zien we het handschrift van
veel leerlingen steeds beter worden.

Cluster 7/8
Eindmusical
De groep 8’ers hebben vandaag de eerste bijeenkomst gehad over de eindmusical Matilda! Ze hebben
kennisgemaakt met de verschillende personages en hun karakters, gewerkt aan een paar liedjes en al
nagedacht over welke rol ze zouden willen gaan spelen. Volgende week donderdag krijgen de leerlingen
die auditie willen doen voor een grote rol oefenmateriaal mee naar huis. Na de voorjaarsvakantie zullen
we de audities houden en de rollen verdelen. Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn erg
enthousiast en kunnen niet wachten om te beginnen!
Creatief circuit
Groep 7 en 8 heeft een aantal creatieve middagen ingepland tijdens de themaloze periode. Op deze
momenten wordt er onder andere gewerkt aan Picasso; de leerlingen maken een van zijn beroemde
stillevens na en maken daarnaast een zelfportret in zijn stijl. De derde activiteit wordt onder begeleiding
van Chloé gedaan; zij leert de kinderen vingerhaken.
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