
 1 

Openbare basisschool voor Daltononderwijs         
 
 

 

                                                                    maart 2019         

 
 

Informatieavond nieuwe clusterindeling.…… 1 Dyslexie……………………….…………………..……… 4 
Studiereis Denemarken.…………………….……….. 1 Naam thema 3 gekozen…………………………… 4 
Close Reading & Lesson Study …………….…..…. 2 Even voorstellen….….………………………………. 4 
Mededelingen met betrekking tot het team.. 2 50 jaar Apollo 11 ………………………………….          6 
Bericht vanuit de stichting TSO……………………. 3 Activiteiten komende weken.………………….. 6 
Praktische mededelingen/oproepen……...….. 4 Vanuit de onder- en bovenbouw…………….. 6 
 
Informatieavond nieuwe clusterindeling 
Op dinsdag 12 maart hebben we een informatieavond georganiseerd over de nieuwe clusterindeling. 
We willen de ouders bedanken voor de inbreng en vragen tijdens deze avond! We hebben het als een 
positieve avond ervaren, wat ons als team nog extra energie gegeven heeft om met de voorbereidingen 
van deze nieuwe clusterindeling aan de slag te gaan. 
 
Studiereis Denemarken 
Zoals u misschien weet, doe ik (Marja) een masteropleiding Educational Leadership (MEL). Een van de 
opdrachten van de MEL is om samen een studiereis te organiseren waarbij we antwoord zoeken op een 
onderzoeksvraag over een bepaald thema. Het onderzoek van mijn MELgroep was gericht op leiding 
geven aan verandering bij onderwijsinnovatie. Vanuit de theorie wordt onderwijsinnovatie beschreven 
als het verbeteren van onderwijs waarbij het doel is dat de kwaliteit wordt verhoogd (Verbiest, 2016)*. 
Uit het vooronderzoek kwam dat Denemarken één van de koplopers is wat betreft het werken aan 
onderwijsinnovatie. We gingen daar dus vooral heen om te kijken of dat in de praktijk ook zo was.  
Omdat we op de Apollo 11 ook actief werken aan innovatie, waren de schoolbezoeken en verhalen van 
schoolleiders vooral heel herkenbaar. Ook in Denemarken bezocht ik scholen die geïnspireerd zijn door 
HighTechHigh, een scholengroep in Amerika die ook voor ons (en voor School21 in Londen, waar wij dit 
jaar met het hele team waren) een inspiratiebron is. Het thematisch werken speelde een belangrijke rol, 
maar vooral het samenwerken tussen leerkrachten in kleine groepjes, om het onderwijs effectiever en 
beter te maken, was een terugkerend aspect. Dit maakt dat leerkrachten zich ontwikkelen wat een 
positief effect heeft op het onderwijs. Ook het meedenken over hoe goed onderwijs vorm krijgt, 
genereert veel expertise. Dat zien we op de Apollo 11 ook. Dat maakt dat leerkrachten vanuit hun kracht 
een meer leidende rol invullen in het team. Deze vorm van leiderschap, ook wel gespreid leiderschap 
genoemd, genereert daardoor innovatie en ontwikkeling. Tijdens deze studiereis bezochten we ook nog 
de Universiteit, de vakbond en het ministerie van onderwijs. Iedere spreker pleitte voor deze vorm van 
ontwikkeling en innovatie.  
Daarnaast spraken zij allemaal over een grote, vanuit het ministerie van onderwijs opgelegde 
verandering die in 2013 had plaatsgevonden. Het ging om meer leertijd en opbrengstgericht werken 
(vooral gericht op verbeteren van de prestaties). Dit leidde tot veel weerstand en uiteindelijk zijn de 
meeste scholen een maand lang gesloten geweest en hebben de leerkrachten gedurende die periode 
geen salaris ontvangen. Dit staat bekend als de lock-out. Leerkrachten waren niet tegen de voorstellen, 
maar vonden dat er tijd en geld tegenover moest staan om de kwaliteit te kunnen leveren die kinderen 
verdienen. Dit is op dit moment in Nederland ook onderdeel van de onderwijsdiscussie. Daarom is het 
erg fijn dat wij als school (vanuit het traject regelluwe scholen) op woensdagmiddag tijd hebben om 
structureel aan onderwijsverbetering te werken. Op maandag 25 maart gaan Willemijn en Marja naar 
een bijeenkomst van de regelluwe scholen waar Arie Slob ook aansluit. Wij zullen hem laten weten hoe 
fijn het is om als school tijd te hebben voor het maken en borgen van kwaliteit. We hopen met effect. 
Want dat gunnen wij alle scholen.  
*Verbiest, E. (2016). Professionele leergemeenschappen. Een inleiding (Vierde, licht gewijzigde druk: 2016). Maklu. 

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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Close Reading & Lesson Study 
Op de Apollo 11 vinden wij de kwaliteit van begrijpend luister- en leesonderwijs van groot 
belang.  Vandaar dat wij in de periode van de krokusvakantie tot de meivakantie binnen ons team de 
focus leggen op de combinatie van Close Reading en Lesson Study. Maar wat betekenen deze begrippen 
eigenlijk? 
Bij Close Reading wordt een tekst of een voorleesboek in drie lessen behandeld, waarbij er elke les iets 
dieper ingegaan wordt op de inhoud van het boek en de verbanden in de tekst. Bij de kleuters stond het 
boek ‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’ centraal. In de groepen 3/4 
wordt er druk gespeculeerd over het boek ‘Eten tijgers gras?’. Ook in de hogere groepen zal er de 
komende periode een tekst centraal staan die aansluit bij ons huidige thema ‘Wereld & Natuur’, maar 
op dit moment is de tekst voor de kinderen nog een verrassing. 
Binnen elk cluster hebben de leerkrachten deze lessenserie van drie lessen gezamenlijk ontworpen op 
een manier die aansluit bij Lesson Study. Dit is een vorm van teamleren, waarbij er systematisch 
gewerkt wordt aan het verbeteren en/of verder ontwikkelen van de lessen. Hierbij speelt observeren bij 
elkaar een belangrijke rol. De ene leerkracht voert een les uit, terwijl de andere leerkrachten van dat 
cluster de kinderen tijdens de les observeren. Na schooltijd wordt de les nabesproken. Waren de 
kinderen betrokken? Gaan de kinderen actief aan de slag met de werkvorm en sluit deze voldoende aan 
bij de doelgroep en het lesdoel? Leren de kinderen ook daadwerkelijk wat we willen dat ze leren? Indien 
nodig wordt de les aangepast en pas daarna wordt deze aangepaste les in de andere groepen binnen 
het cluster gegeven en geobserveerd.   
Op deze manier hopen wij onszelf, elkaar en het onderwijs op de Apollo 11 te verbeteren! 
 
Mededelingen met betrekking tot het team 
Bij dit kopje willen wij u graag informeren over wijzigingen die hebben plaatsgevonden of gaan 
plaatsvinden in het team.  
 

Esther In de Betouw Vanaf 1 maart is Esther de onderbouwcoördinator. 

Lisanne Kok Lisanne staat vanaf 1 april in groep 3/4C, naast Rozanne de With. Haar 
eerste werkdag zal op woensdag 3 april zijn. 

Emily van Hees Emily werkt tot en met vrijdag 29 maart in groep 5/6A.  

Julia Wowor Julia werkt tot en met vrijdag 29 maart in groep 7/8A. In de maand 
april staat Annemieke op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
voor groep 7/8A. 

Karin Goes Karin start op maandag 1 april in groep 5/6A. Zij komt op woensdag 27 
maart kennismaken met de groep en zij stelt zich verderop in de 
nieuwsbrief aan u voor. 

Anouk Wildervanck Anouk start op dinsdag 7 mei in groep 7/8A. Zij komt op donderdag 4 
april kennismaken met de groep en zij stelt zich verderop in de 
nieuwsbrief aan u voor. 

Marloes Baas Marloes werkt tot en met vrijdag 29 maart in groep 3/4C en staat in de 
maand april op woensdag voor groep 7/8A en zal in de maand april 
ook nog dagen invullen in diverse bovenbouwgroepen. 

 
Op donderdag 18 april is de laatste werkdag van 
Marloes op de Apollo 11. In de afgelopen 16 jaar 
heeft Marloes veel kinderen in de klas gehad en 
daarom willen wij u, samen met uw zoon/dochter, de 
gelegenheid geven om op donderdag 18 april van 
14.45 – 15.30 uur afscheid  te nemen van Marloes. 
Dit afscheid zal plaatsvinden in de aula. 
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Bericht van de stichting TSO 
Even voorstellen… Chloé van den Brande, coördinator pleinwacht 
Al jaren is Chloé van den Brande het vaste gezicht van de 
Stichting Tussen Schoolse Opvang. Op maandag, dinsdag en 
donderdagmiddag is zij tijdens de pauze de trouwe 
coördinator van alle pleinwachten. Alleen nu haar dochter 
niet meer bij ons op school zit, is zij minder vaak na 
schooltijd op het plein te vinden, waardoor niet meer alle 
ouders haar vriendelijke gezicht kennen. Daarom leek het 
ons handig om Chloé nog eens aan iedereen voor te stellen.  
 

“Ik ben Chloé van den Brande. Geboren in Utrecht, getrouwd en de moeder van de dertienjarige Cécile. 
Na haar geboorte zijn we verhuisd naar De Meern. Mijn hobby’s zijn gamen op de Playstation, tekenen, 
museumbezoeken, strips lezen, ik speel cello en ben dol op koken, maar mijn grootste hobby is Apollo 11. 
Toen Cécile op Apollo zat ben ik begonnen als klassenmoeder, luizenmoeder en vervolgens kwam ik in 
de OR. Omdat ik veel op school was, werd me gevraagd om af en toe in de pauze op het plein te helpen. 
De tussenschoolse opvang bestond nog niet. Ik vond dat super leuk en was er vaak. Een jaar of vier 
geleden werd de Stichting TSO opgericht en hebben ze mij gevraagd of ik coördinator wilde worden van 
de pleinwachten. Inmiddels zit mijn dochter Cécile al in 2 HAVO, maar ik ben er nog steeds. 
Ik geniet elke dag van dat uurtje op het schoolplein. Het is super afwisselend. Soms is het een beetje 
gedoe, maar meestal ervaar ik het als een feestje. Iedere leeftijd heeft wel iets. Soms heb ik een steentje 
in mijn jaszak. Als ik zo’n steentje tevoorschijn haal bij een groepje kleuters, dan kan ik ze helemaal laten 
geloven dat het een gelukssteen is. Die verwondering fantastisch. De oudere groepen leren mij juist 
weer een hele hoop. Bijvoorbeeld over straattaal, YouTube of games. Dat maakt het elke dag weer 
boeiend. Je ziet de kinderen opgroeien van een kleine ukkepuk tot een aanstormende puber. Met veel 
kinderen heb ik in de loop van de jaren een speciale band opgebouwd. 
Het is leuk om met andere ouders en vrijwilligers samen op het plein te staan. Je ziet dat veel nieuwe 
pleinwachten in het begin een beetje terughoudend zijn, maar als ze de kinderen beter leren kennen 
komen ze helemaal los. Soms worden ouders zelf weer een beetje kind en zie je ze touwtje springen, 
tikkertje spelen of heel hard oefenen op een nieuw dansje. De vorige week zag ik nog een vader 
breakdansen met een groep kinderen in de voetbalkuil.  
Ik ben ook heel trots op de Mediatoren. Kinderen uit groep 7/8 die een training krijgen in het oplossen 
van conflicten. Zij helpen ons echt enorm. Niet alleen bij kleine ruzies, maar bijvoorbeeld ook als er 
nieuwe kinderen op school zijn die nog een beetje verloren rond lopen. Of als iemand een beetje 
verdrietig is en dat niet met een volwassene wil bespreken. Het is bijzonder om te zien hoe zelfs de 
grootste boefjes opeens een heel andere rol kunnen aannemen als ze zo’n geel mediatorenhesje aan 
mogen trekken. Nee, het is echt niet zo dat wij kinderen de hele tijd lopen te corrigeren of alleen maar 
pleisters plakken. Meestal is het gewoon gezellig op het plein en maken we lol met de kinderen. Dan 
maak je de gekste dingen mee. Zo kwamen een tijdje geleden twee huilende kleuters naar me toe. De 
ene was verdrietig omdat de ander zijn koekje had opgegeten. Ik vond dat een gek verhaal, want de 
kinderen hebben in principe nooit koekjes bij zich in de pauze. Pas na een tijdje begreep ik dat het over 
nepkoekjes ging. Toen heb ik zelf een pak onzichtbare koekjes uit mijn jaszak getoverd en was het 
probleem snel opgelost.” 

 
We zijn altijd op zoek naar nieuwe pleinwachten. Als het jou leuk lijkt om op maandag, dinsdag of 
donderdagmiddag tussen 11.45 en 13.15 uur te helpen dan kan je je aanmelden via 
StichtingTSO@Apollo11.nl of bij Chloé. 
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Praktische mededelingen 
We krijgen regelmatig het verzoek van ouders nadat hun zoon of dochter ziek geweest is, of we ervoor 
kunnen zorgen dat hun zoon/dochter niet gaat buitenspelen. Dit soort verzoeken zijn voor ons niet te 
realiseren, doordat we als leerkracht op dat moment buiten zijn en er hierdoor in de klas geen toezicht 
is. Zodra uw zoon/dochter weer beter is, zal hij/zij gewoon mee naar buiten gaan.  
Daarnaast krijgen wij ook regelmatig het verzoek om onder schooltijd contact op te nemen met een 
ouder. Tijdens schooltijd zijn we bezig met het verzorgen van onderwijs en we willen u graag na 
schooltijd te woord staan voor vragen die u voor de leerkracht heeft.  
 
Dyslexie 
De gemeente heeft, vanuit de afdeling jeugd en gezin, de informatie over dyslexie aangepast op de 
website. Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van deze wijziging. U kunt deze 
informatie via deze link terugvinden op de website van de gemeente.   

 
Naam thema 3 gekozen 

In de vorige nieuwsbrief heeft een prijsvraag gestaan 
om de naam van ons derde thema te kiezen. We 
hebben in totaal 22 namen doorgekregen. Met de 
leerlingen van de Apolloraad is gekozen voor de 
naam die zij het leukst en meest pakkend vonden. Dit 
is de naam ‘Wereld & natuur’ geworden, die was 
ingebracht door Eline uit groep 5/6B. Ze vonden dat 
het door deze naam duidelijk werd dat de natuur 
niet overal op de wereld hetzelfde is en ook dat de 
natuur niet altijd zo is geweest, zoals die nu is. En 
tijdens het thema wordt aandacht besteed aan 
technologische ontwikkelingen die uit de natuur 
gehaald worden. Ze gaven aan dat onze wereld 
hierdoor groter geworden is.  

Het thema is op maandag 11 maart geopend met een puzzeltocht per cluster. Na de puzzeltocht hebben 
de leerlingen een verwerkingsopdracht gekregen, waarbij ze het dier of de plant van de puzzel zo 
precies mogelijk moesten natekenen/namaken. 
 
 
Even voorstellen 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Marisa van der Meer en ik ben de komende tijd op 
dinsdagochtend de vaste Muziekjuf van de groepen 1/2 en 3/4. Ik ben voor de 
voorjaarsvakantie op dinsdag begonnen en ik vind het nu al ontzettend leuk! Ik 
ben blij dat ik op deze school de muzieklessen mag geven. 
 
Voor iedere groep verzorg ik een half uur muziekles. Ze maken spelenderwijs 
kennis met de basis van muziek. Wat is muziek eigenlijk? En hoe kun je zelf 
muziek maken? Ik vind het heel erg belangrijk dat er veel plezier is en dat er 
een leuke sfeer hangt in de les. Daarnaast probeer ik mijn plezier en passie die 
ik voor muziek heb over te brengen in de lessen die ik geef.  
 
Naast mijn muzieklessen werk ik ook nog in het theater. Op het moment speel 
ik in de musical "De Kleine Zeemeermin" van Van Hoorne Entertainment.  Ik 
kijk ernaar uit om er dit jaar met de kids muzikaal een feestje van te maken in 
de lessen! 
 
Groetjes, Marisa 

 

https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/jeugd-en-gezin/dyslexie/
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Hallo! 
 
Mijn naam is Rosemerijn en ik ben sinds kort muziekjuf op Apollo 11. Na 5 jaar op het 
conservatorium te hebben gestudeerd, werd het tijd voor mij om het werkveld in te gaan! 
Al een tijdje werk ik als pianodocent en koordirigent bij de MuziekFabriek 
(https://www.demuziekfabriekutrecht.nl) in Utrecht, maar ik wilde ook weer eens graag 
voor de klas staan. Muziek overbrengen en samen ervaren is waar ik het meest blij van 
word. Naast mijn werk volg ik een pre-master muziekwetenschap op de universiteit, klim 
en wandel ik graag en ben ik zangeres in een grote band (Halverwege) waar wij zelf onze 
liedjes schrijven (https://www.wijzijnhalverwege.nl).  

 
Met plezier ga ik elke dinsdagochtend naar Utrecht de Meern om les te geven aan de 
groepen 5, 6, 7 en 8. Elke les zingen wij leuke liedjes in verschillende talen en werken we 
aan ons ritme- en maatgevoel. Ik hoop de kinderen spelenderwijs bekend te maken met 
verschillende muziekstijlen en de beginselen van muzieknotatie. Mijn doel is om de 
kinderen vol zelfvertrouwen schaamteloos te laten zingen en lekker (en in de maat) te 
laten bewegen op muziek. Muziek is goed voor de ontspanning, de ontwikkeling van de 
hersenen, maar bovenal hartstikke leuk om samen te maken! 

 
Hoi allemaal, 
 
Ik de nieuwe leerkracht van groep 5/6A. Als ik mijzelf zou omschrijven in drie 
woorden zou ik kiezen voor positief, sportief en leergierig.  
Afgelopen jaren heb ik gewerkt op Dalton scholen in Amsterdam-West en 
Breukelen. Op deze scholen heb ik als gymleerkracht en groepsleerkracht gewerkt. 
Sinds de start van dit schooljaar heb ik de overstap gemaakt naar fulltime 
groepsleerkracht. 
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten. Ik doe sinds 10 jaar aan 
hardlopen. De afgelopen 5 jaar heb ik dit aangevuld met triatlon. Vanuit het kleine 
dorp Kockengen kan ik heerlijk alle kanten op zwemmen, fietsen en hardlopen. In 
Kockengen woon ik samen met mijn vriend en onze twee poezen.  
Om bij te komen van al het sporten lees ik graag. Ik heb een zwak voor spannende 
boeken en gezonde kookboeken.  
’s Nachts kan je mij wakker maken voor een goede plantaardige curry of een 
snowboard tripje. Hoewel ik slapen ook wel als één van mijn hobby’s beschouw.  
Ik kijk er erg naar uit om aan het werk te gaan in groep 5/6A! 
 
Groetjes, Karin 
 

 

 

 
 

Even voorstellen…  
 
Ik ben Anouk Wildervanck en de nieuwe leerkracht van groep 7/8a na de meivakantie 
op de woensdag, donderdag en vrijdag. Ik ben 31 jaar en inmiddels negen jaar 
werkzaam in het onderwijs, met name in de bovenbouw van het basisonderwijs. Naast 
mijn werk voor de groep heb ik nog een studie Pedagogiek en de master Special 
Educational Needs gedaan. Mijn lievelingsvakken zijn rekenen, gym en expressie. Sinds 
vorig jaar woon ik in Woerden, samen met mijn vriend. Afgelopen mei zijn wij ouders 
geworden van een heerlijk mannetje Joep. Al neemt Joep veel (leuke & gezellige) tijd in 
beslag, heb ik daarnaast ook nog een aantal dingen die ik graag doe in mijn vrije tijd. Ik 
ga dan graag zeilen, bootcampen, afspreken met vriendinnen of ik kook een heerlijke 
maaltijd voor vrienden en familie. Ik kijk ernaar uit om in groep 7/8a te beginnen. Tot in 
mei!  
 
Groet, Anouk Wildervanck. 

https://www.demuziekfabriekutrecht.nl)/
https://www.wijzijnhalverwege.nl/
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50 jaar Apollo 11 
Inmiddels hebben we twee bijeenkomsten met de feestcommissie achter de rug en kunnen we u laten 
weten dat er mooie plannen in de maak zijn voor een feestweek in verband met het 50 jarig bestaan. Dit 
onderdeel wordt daarom een vaste rubriek in de nieuwsbrief, tot de feestweek. Ook is er een pagina op 
de website aangemaakt voor de feestweek van maandag 15 t/m vrijdag 20 september en de reünie op 
vrijdag 13 september. Voor de reünie is ook een facebookpagina aangemaakt.  
De reünie is voor oud-leerlingen die op de dag van de reünie 18 jaar of ouder zijn. Op de facebookpagina 
houden wij hen op de hoogte van ontwikkelingen hierover. 
Om de feestweek succesvol te laten verlopen hebben we veel ouderhulp nodig. Op woensdag 17 
september wordt er door de OR een vossenjacht georganiseerd. Meer informatie over hoe u zich aan 
kunt melden voor ouderhulp vindt u op onze website. Hoe de andere dagen worden ingevuld hoort u 
nog. 
 

Activiteiten komende weken  

Donderdag  28 en vrijdag 29 maart Kamp cluster 5/6 

Donderdag  11 april  Nieuwsbrief 8 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Marie-Louise Bijl en Marja Hamers 

 

 
 

Onderbouw 
Oproepje  
Voor de onderbouw zijn we opzoek naar reservekleding. Het komt nog wel eens voor dat de kinderen 
een ongelukje hebben of buiten vallen in een plas. Het is dan fijn als we ze andere kleding kunnen 
bieden, maar onze voorraad is aardig leeg aan het raken. 
We zijn vooral op zoek naar: 
-jongensonderbroeken maat 104-110-116 
-jongensbroeken maat 110-116 
-meisjesbroeken maat 110-116 
Mocht u nog kleding in deze maat hebben liggen die over is, dan kunt u dit aan een van de 
kleuterleerkrachten geven. Mocht u nog een geleend setje thuis hebben, zien we deze ook graag terug.  
 

 
 
Cluster 1/2  
In cluster 1/2 hebben we gekozen om het thema Wereld en natuur te beginnen met het boek: “over een 
kleine mol die wil weten wie heeft er op zijn kop heeft gepoept?”. De mol vormt de rode draad en komt 
boven en onder de grond verschillende elementen tegen. Zo gaan we het hebben over: bodemdieren, 
poep, voedselketens, onder de grond (constructie/tunnels), technologie geïnspireerd op dieren en 
planten en zaden. Iedere week komt er een ander onderwerp aan bod. In de hoeken/weektaken gaan 
we dit naspelen en -bouwen.  

https://apollo11.nl/nieuws/50-jaar-apollo-11/
https://www.facebook.com/Re%C3%BCnie-Apollo-11-De-Meern-1178322895682084/?modal=admin_todo_tour
https://apollo11.nl/nieuws/50-jaar-apollo-11/woensdag/
https://apollo11.nl/nieuws/50-jaar-apollo-11/woensdag/
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Alle kleutergroepen zijn naar Steede Hoge Woerd geweest voor de activiteit: Kabouterpad. De kinderen 
hebben met kaboutermutsen op kabouters gezocht en allerlei opdrachten uitgevoerd. Met veel 
enthousiasme en een onderzoekende houding hebben ze veel geleerd over de natuur en dieren in de 
lente. Wat extra leuk was: de lammetjes waren deze week voor het eerst buiten! We mochten ze aaien 
en konden voelen hoe zacht hun vacht is. 
 
Cluster 3/4  
In de groepen 3/4 staat elke week iets anders centraal wat te maken heeft met het thema Wereld en 
Natuur. Deze weken zijn de groepen bezig geweest met de onderwerpen technologie, Planten en zaden 
en Bodemdiertjes. De kinderen zoeken rond de school naar bodemdiertjes, maken nieuwe ontwerpen 
voor het huisjes voor de muis, waar zijn appel wel in past en onderzoeken hoe bollen en knollen in 
elkaar zitten. 
 
 

 
Nieuwe huisjes voor de muis 

 

 
Op zoek naar bodemdiertjes (1e drie foto’s) & Onderzoek/tekenen bollen, knollen en zaden 

 
 
Cluster 5/6  
De groepen 5/6 hadden voor de vakantie een uitje naar het Castellum in De Meern. Daar hebben wij les 
gekregen en opdrachten gemaakt over hoe dieren overleven in de winter en hoe zij zich daaraan kunnen 
aanpassen. Wij mochten de dieren aaien en voelen aan hun vacht. Het was een hele leuke en leerzame 
middag. 
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Cluster 7/8 
De groepen 7/8 hebben vorige week, in het kader van ‘Check je melkpak’, een bezoek gebracht aan een 
boerderij in Mijdrecht. De leerlingen hebben veel geleerd over de melkveehouderij en het 
productieproces. Het was een leerzame en gezellige ochtend. Nogmaals dank aan alle ouders die ons 
hebben geholpen! 
 
Afgelopen maandag is het thema ‘Wereld en Natuur’ in cluster 7/8 geopend met een groepsdoorbroken 
puzzel. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met lessen over de evolutie(theorie) en Charles Darwin. In 
de komende weken gaan we het onder ander nog hebben over de voedselketen en biomimicry. 
 
De leerlingen van groep 8 hebben deze week te horen gekregen welke rol ze krijgen in de eindmusical 
‘Matilda’. Dit fantastische verhaal van Roald Dahl wordt door Annemieke Peene, leerkracht van groep 
7/8A, bewerkt tot een unieke musical voor de Apollo 11. Daar zijn we best een beetje trots op! 
Voor sommige rollen moesten kinderen zelfs auditie doen en dat deden zij met veel lef en 
inlevingsvermogen. Het was een feest voor de auditiecommissie om erbij te mogen zijn en te mogen 
luisteren en kijken naar de leerlingen. Nu we iedereen een mooie rol hebben kunnen geven, gaan we 
natuurlijk zo snel mogelijk beginnen met repeteren! 

 
 
 

      
 

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

