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Afscheid Marloes
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.
Geschiedenis thema
Ons volgende thema -dat in de derde week na de meivakantie start- staat in het
teken van de verschillende tijdvakken in de geschiedenis. Een van de periodes
waar we het in alle groepen over gaan hebben zijn de Romeinen. Tijdens de
meivakantie (1 - 12 mei) vindt er in het Castellum Hogewoerd een Romeins
Festijn plaats: van gladiatorengevechten tot een Romeinse bruiloft, dobbelen in
een Romeinse kroeg of een sieraad maken voor je moeder. Al deze activiteiten
sluiten fantastisch aan bij het schoolthema, dus mocht je een dagje over
hebben in de vakantie en een uitje dichtbij huis zoeken…
https://www.museumhogewoerd.nl/product/romeins-festijn/. In de volgende
nieuwsbrief leest u meer over de inhoud van het thema.

Campagne “geef een prentenboek cadeau”
Voorlezen is heel belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. Het effect op
woordenschatontwikkeling is niet te evenaren: met een kwartier vrij lezen per dag leren kinderen
gemiddeld 1000 woorden per jaar! Lezen en voorgelezen worden opent daarnaast een wereld van
verhalen die de fantasie prikkelt en vensters open naar nieuwe avonturen, mensen en culturen.
In de maand april wordt met de landelijke campagne “geef een prentenboek cadeau” een bepaald boek
gepromoot, om zo het (voor)lezen te stimluleren.
Dit jaar is dat het prentenboek “Kikker is kikker” van Max Velthuijs. Een echte
klassieker, dat kinderen op grappige wijze laat zien dat iedereen anders is, maar
dat dat nou juist zo leuk is. Je bent goed zoals je bent!! Het boek is in alle
boekwinkels te koop voor € 2,-.
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Activiteiten komende weken
Vrijdag 19 april
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
Maandag 6 mei
Donderdag 16 mei
Vrijdag 17 mei

Studiedag
Meivakantie
Studiedag
Nieuwsbrief 9
Apollotheater cluster 1/2

Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij

Met vriendelijke groet,
Marie-Louise Bijl en Marja Hamers

Cluster 1/2 en 3/4
Bij de groepen 1 t/m 4 draait dit thema alles om de mol uit het boek “Wie heeft er op mijn kop
gepoept?”. De mol gaat iedere week op onderzoek uit door zijn hol uit te breiden met verschillende
gangen. Het is al een behoorlijk gangenstelsel geworden! In iedere gang komt hij in een situatie die
vraagt om een onderzoek. De kleuters helpen de mol door deze onderzoeken uit te voeren. Zo hebben
al een aantal groepen onderzoek gedaan naar hoe je het beste een stevig gangenstelsel maakt en
wanneer hol passend is voor een bepaald dier. Maar ook hebben ze gezocht naar bodemdieren en
hebben ze de gevonden beestjes gedetermineerd en nagemaakt. Daarnaast hebben we gekeken naar
wat we van de natuur kunnen leren en wat we er al van terug kunnen zien in uitvindingen van mensen.
Bijvoorbeeld: een vliegtuig heeft vleugels van een vogel, de snuit van een vis en de staart van een haai.
Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan: wanneer vliegt een vliegtuig het verst? Kortom: er wordt
flink geëxperimenteerd!

Cluster 3/4
Nog een weekje en dan is het meivakantie. Heerlijk twee weken vrij. Tijd om uit te slapen, gezellige
dingen te doen en misschien wel lekker op vakantie gaan. We willen u vragen om is deze twee “relaxte”
te blijven voorlezen en lezen aan uw kind. Om gemotiveerd te blijven krijgen de kinderen allemaal een
leesbingo mee naar huis. Wij wensen jullie alvast veel leesplezier!
Cluster 5/6
Op donderdag 28 maart en vrijdag 29 maart is cluster 5/6 op kamp geweest in Austerlitz. We hebben
veel spellen gedaan, zoals levend Stratego en het ‘Smokkelspel’. Daarnaast was er ook genoeg vrije tijd
om hutten te bouwen, bodemdiertjes te zoeken, te voetballen of te chillen. De avond was bij veel
kinderen het hoogtepunt. We begonnen met een kampvuur, daarna hadden we de bonte avond en als
afsluiter een disco. We hoeven niet meer te benoemen hoe leuk we het hebben gehad, de foto’s en de
kampkrant die Jan Rein heeft gemaakt zeggen genoeg! Zonder alle hulp van de ouders was dit kamp niet
mogelijk geweest. Nogmaals bedankt voor jullie geweldige inzet!
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Groep 8
Naar het Voortgezet onderwijs
Alle leerlingen van groep 8 zijn geplaatst op een voortgezet onderwijsschool! De komende maanden
staan er nog een aantal mooie dingen op het programma, zoals kamp en natuurlijk de eindmusical,
waarmee ze hun tijd op de Apollo 11 spetterend zullen afsluiten.
Programmeren
Onder leiding van een aantal enthousiaste ouders, zijn de leerlingen van groep 8 gestart met
programmeren. Vorige week was de aftrap onder leiding van twee buddy’s vanuit Bol.com. Toen
hebben de leerlingen kennisgemaakt met HTML. Op meerdere donderdagen kunnen de kinderen hun
vragen stellen aan de aanwezige ouders. We houden u in de komende nieuwsbrieven op de hoogte!
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