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Blij nieuws 

Jolien Gjaltema - van Rooij is zwanger. In het nieuwe schooljaar gaat 
zij half oktober met verlof. We kunnen u nu al laten weten dat zij na 
haar verlof gaat samenwerken met Esther Schabbink. Esther start 
het nieuwe schooljaar met Jolien samen op en blijft ook twee dagen 
werkzaam tijdens het verlof van Jolien. Esther heeft een eigen 
praktijk en begeleidt arrangementen bij ons en op andere scholen.  

 
Schoolvakanties, vrije dagen en studiedagen 2019-2020 

Eerste schooldag Maandag 2 september 2019 

Studiedag Vrijdag 18 oktober 2019 

Herfstvakantie 21 tot en met 25 oktober 2019 

Studiedag Maandag 28 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 tot en met 3 januari 2020 

Studiedag Vrijdag 21 februari 2020 

Krokusvakantie 24 tot en met 28 februari 2020 

Studiedag  Maandag 2 maart 2020 

Meivakantie 27 april tot en met woensdag 6 mei 2020 

Studiedagen Donderdag 7 en vrijdag 8 mei 2020 

Hemelvaartvakantie Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 

Pinkstervakantie 1 tot en met 5 juni 2020 

Zomervakantie 18 juli tot en met 30 augustus 2020 

 
Gezocht: spullen van vroeger 
Voor het nieuwe thema zullen we in de aula een museumhoek gaan inrichten. Hier worden voorwerpen 
van vroeger tentoongesteld, die de kinderen waarschijnlijk niet zullen kennen.  
 
Deze verzameling mag natuurlijk altijd worden aangevuld!  
Dus hebben jullie thuis (of bij opa/oma) nog voorwerpen van vroeger liggen, dan mogen jullie deze mét 
naamsticker inleveren bij Marscha. 
 
Te denken aan: een strijkijzer, voorraadblikken, oude weegschaal, wasbord, oude teil (voor de was), 
houten speelgoed, leitjes, kleding van vroeger, oude munten (guldens/centen), klompen, gereedschap 
zoals een duimstok, oude zwart-wit foto’s, kroontjespen of een oude telefoon. 
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50 jaar Apollo 11  
In de week van 16 – 20 september is het feest op de Apollo 11. Want dan bestaat de school 50 jaar! Zet 
de data maar vast in uw agenda! Het programma in een notendop: 

 Op maandag 16 september starten we rond 8.30 uur met de opening van de feestweek. 
Hiervoor is de werkgroep nog volop aan het werk, u bent natuurlijk welkom om bij de opening 
van de feestweek aanwezig te zijn. 

 Heel Apollo 11 bakt op dinsdag 17 september. In de ochtend willen we met alle kinderen lekkere 
dingen maken, om die later samen met de kinderen op te eten. Hiervoor is ouderhulp nodig. 
Kunt u dinsdagochtend helpen bij heel Apollo bakt? Mail naar feest@apollo11.nl om u aan te 
melden als hulpouder voor dinsdagochtend 17 september bij heel Apollo bakt. 

 Op woensdag willen we een leuke vossenjacht organiseren. Ook daarvoor hebben we (veel) 
hulpouders nodig? Wilt u woensdagochtend helpen bij de vossenjacht? Mail naar 
feest@apollo11.nl om u aan te melden als hulpouder voor woensdagochtend 18 september bij 
de vossenjacht. 

 Donderdag 19 september wordt een korte lesdag. De kinderen zijn die dag om 12.15 uur uit. Dit 
wordt een gezellige dag voor de kinderen met de leerkrachten.  

 Vrijdag 20 september wordt een lange schooldag tot 14.45 uur. We eindigen met een dans en 
muziekpresentatie van de kinderen, waar zij gedurende de hele dag aan zullen werken. Na de 
presentatie is het jaarlijkse pleinfeest georganiseerd door de ouderraad. U bent allen van harte 
welkom voor een hapje en een drankje.  

Uiteraard ontvangt u over alle activiteiten nog meer informatie. Ook kunt u informatie vinden op onze 
website. Omdat we veel hulpouders nodig hebben (op dinsdag en woensdag) en het voor de kinderen 
leuk is als u komt kijken (op vrijdag) en het rooster wordt aangepast (op donderdag en vrijdag) en u 
welkom bent bij het pleinfeest (op vrijdag) informeren we u hier nu al over. 
Wilt u, of uw bedrijf de school sponsoren om de feestweek mogelijk te maken? Uw bijdrage hiervoor is 
erg welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL49INGB0003262800 t.n.v. ouderraad O.B.S. 
Apollo 11 o.v.v. sponsoring 50 jarig bestaan. Indien u een vermelding van de sponsoring in de 
nieuwsbrief of op onze website of facebookpagina wilt, is dit zeker mogelijk. Wilt u nu al helpen bij het 
organiseren? Ook dat vinden we heel fijn. Er zijn nog twee bijeenkomsten op 12 juni en 10 juli van  
17.00 – 18.00 uur. U kunt hiervoor mailen naar mhamers@apollo11.nl. Samen maken we er een heel 
mooi feest van. 
 
 

Activiteiten komende weken   

Donderdag 23 mei Verkeersexamen groep 8  

Vrijdag 24 mei Apollotheater cluster 3/4  

Dinsdag 28 mei Schoolreis cluster 3/4  

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei Hemelvaartvakantie Alle leerlingen vrij 

Dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 juni Kamp cluster 7/8  

Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 14 juni Sportochtend  

Donderdag 20 juni Nieuwsbrief 10 
 
Vogelnest cluster 1/2 

 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Marie-Louise Bijl en Marja Hamers 
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Te laat komen/afscheid nemen  
We merken in alle klassen dat het steeds vaker voorkomt dat sommige ouders 
regelmatig te laat op school zijn met hun kind(eren). Dit stoort de opstart van 
de schooldag in de klas en kinderen missen soms een deel van de instructie. 
 
Daarnaast worden in cluster 1/2 ook kinderen te laat in de klas gebracht. Het 
desbetreffende kind maakt zo geen fijne start. De kinderen worden tussen 8.20 
- en 8.30 uur op school verwacht. In deze 10 minuten is er tijd om even samen 
een boekje te lezen en rustig afscheid van elkaar te nemen. Houd dit afscheid 
kort en duidelijk. Als u door omstandigheden onder schooltijd afscheid neemt 
van uw kind, dan kan dit op de gang. Uw kind komt dan zelf de klas in en de 
leerkracht is op dat moment niet beschikbaar voor vragen.  

 
Door ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter op tijd op school is, kunnen alle leerkrachten ook 
daadwerkelijk om 8.30 beginnen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Cluster 1/2  
Thema-afsluiting 
Het schoolbrede thema “Wereld en natuur” was een groot succes bij de kleuters. Aan de hand van een 
mol, die onder de grond bezig was met gangen graven en af en toe boven de grond kwam om te kijken 
wat daar leefde, zijn de kinderen gebiologeerd geraakt van de natuurlijke wereld om hen heen. We 
hebben dit thema afgesloten met een maatjes-activiteit. De kinderen van groep 5-6 hebben samen met 
de kleuters mandala’s gemaakt van natuurlijke materialen met dit prachtige resultaat:  

 
 
Cluster 7/8 
Dode hoekles  
Beide groepen 7/8 hebben op vrijdag 17 mei een les over de dode hoek gekregen van Trafficskills. In 
deze les hebben ze op een interactieve manier geleerd waar je rekening mee moet houden bij de dode 
hoek van voertuigen. Zo hebben de kinderen een quiz gedaan en een paar zinnen voor een rap 
geschreven en deze ten gehore gebracht. De kinderen vonden het erg leuk en leerzaam.  
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