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Hoe ziet het er volgend jaar uit? 
We willen u op de hoogte brengen van de manier waarop wij het komende schooljaar gaan invullen en 
welke veranderingen van belang zijn in het schooljaar 2019-2020. We gaan werken met 13 groepen en u 
kunt in het schema zien welke leerkracht er volgend schooljaar voor welke groep staat.  
 
Op dinsdagmiddag 9 juli staan de leerkrachten voor hun nieuwe groep om samen met de kinderen 
alvast vooruit te blikken naar het nieuwe schooljaar tijdens de wisselmiddag. 
 

0/1 A   Astronautjes Lilian van Leeuwen (ma & di), Jolanda Wierts (wo t/m vr) 

0/1 B   Raketjes Zomervakantie tot kerstvakantie:  
Esther Janssen (ma t/m wo), zwangerschapsvervanging 
(do &vr) 
Kerstvakantie tot zomervakantie: 
Esther Janssen (ma) 
Laura van den Beukel (di t/m vr) 

2/3 A Willemijn van der Sloot (ma, di, do & vr), Sanne van der 
Woerd (wo) 

2/3 B Sanne van der Woerd (ma, di & vr), Sarah Jeninga (wo & 
do)  

2/3 C  Marije Kuus (ma, wo t/m vr), Sarah Jeninga (di) 

4/5 A Jolien Heijman (ma t/m vr) 

4/5 B  Marjorie Henriquez (ma t/m vr) 

4/5 C Sanne Torré (ma t/m wo), Lisanne Kok (do & vr) 

6/7 A Karin Goes (ma t/m vr) 

6/7 B  Joery Hijne (ma & di), Anouk Wildervanck (wo t/m vr) 

6/7 C Marjolein Heuven (ma, di, do & vr), Joery Hijne (wo) 

8 A Mark Atema  (ma & vr), Annemieke Peene (di t/m do) 

8 B Rémon de Bruin (ma t/m do), Annemieke Peene (vr) 

Op de Apollo 11 zit je lekker! 

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

Gymnastiek Mark Atema (di t/m do) 

Theaterles Lisanne Kok (wo) 

Zorg  

IB Jolien Gjaltema - van Rooij (ma, di, do, vr) 
Esther Schabbink (di, vrij) 

Arrangementen begeleiders Esther Schabbink 

Onderwijs ondersteunend personeel 

Conciërge Marscha Middelkoop (ma t/m vr) 

Ondersteuning facilitaire zaken Chloé van den Brande (ma t/m vr) 

Administratie Esther Wattimena (vr) 

Schoolleiding en specialisten 

Schoolleider Marja Hamers (ma t/m do) 

Waarnemend schoolleider Marie-Louise Bijl (di en vr) 

Onderbouw coördinator Esther Janssen (do) 

Bovenbouw coördinator Marie-Louise Bijl (do) 

Schoolopleider Jolien Gjaltema - van Rooij (wo) 
Willemijn van der Sloot (wo) 

Werkplaats onderwijsonderzoek Utrecht Marie-Louise Bijl (wo) 

Specialist excellentie Jolanda Wierts 

Specialist toekomstgericht leren/LOF Joery Hijne (do) 

Veiligheidscoördinator 
(vertrouwenspersoon leerlingen) 

Marjolein Heuven (wo) 

Vaste invaller Esther Janssen (vanaf de kerstvakantie) 
Rozanne de With (1 dag per week) 
Lilian van Leeuwen (wo) 

 
De school heeft op dit moment tien lokalen en de gemeente heeft inmiddels toestemming gegeven om 
nog drie lokalen bij te bouwen. Deze plannen worden momenteel uitgewerkt voor goedkeuring. Als alles 
volgens plan verloopt zal de verbouwing van de school plaatsvinden in schooljaar 2019-2020. Afgelopen 
schooljaar is het gelukt om 12 groepen in het gebouw te huisvesten. Met 13 groepen lukt dat helaas niet 
meer en moeten we gebruik maken van een noodlocatie. Het hele team is betrokken geweest bij het 
zoeken naar de beste oplossing, waarbij rekening is gehouden met de nieuwe clustersamenstelling, de 
impact van vorige verhuizingen en wat de gevolgen zijn voor leerlingen als zij op een andere locatie 
gehuisvest zijn. Daarbij zijn we tot het besluit gekomen om de twee groepen 8 volgend schooljaar onder 
te brengen in de tijdelijke huisvesting en wel in het gebouw van de voormalige Driekoningenschool aan 
de Van Heemskerklaan 2. Dit is niet het oude kleutergebouw, maar het gebouw daarnaast. Dit gebouw 
wordt in de vakantie voor ons opgeknapt en voorzien van de nodige aansluitingen om goed les te 
kunnen geven. Als de plannen zijn goedgekeurd informeren wij u in de laatste nieuwsbrief verder over 
de nieuwbouw. 
 
Net als in het schooljaar 2018-2019 krijgt de school in 2019-2020 extra middelen door de financiering in 
het kader van werkdrukverlaging. Door deze financiering hebben wij een aantal leerkrachten in het 
team die 1 of meerdere dagen als vaste invaller op de Apollo 11 werken. Dit betekent dat iedere 
leerkracht meerdere keren per jaar een dag buiten de klas kan werken aan de voorbereiding van een 
thema of andere activiteiten voor het cluster waar de leerkracht in werkt.  
 
Naast dat Esther Schabbink (intern begeleider), Sarah Jeninga en Marije Kuus als leerkrachten ons team 
het komende jaar komen versterken, starten Mark Atema (vakleerkracht gym) en Sanne Torré komend 
jaar als zij-instromer op de Apollo 11. Dit betekent dat zij naast een aantal dagen voor een groep, ook 
scholing zullen volgen aan de PABO. Ze zullen zich verderop in de nieuwsbrief aan u voorstellen. 
 
Joery Hijne gaat vanaf komend schooljaar de master Leren en Innoveren doen. Zijn opleidingsdag is op 
vrijdag. Daarnaast zal hij op donderdag buiten de klas werkzaam zijn als specialist toekomstgericht leren 
in het kader van het Lerarenontwikkelfonds.  
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Marja gaat in het schooljaar 2019-2020 haar master Educational Leadership afronden. Hiervoor is Marja 
één dag per week afwezig en deze dag zal vervangen worden door Marie-Louise Bijl. Omdat de school 
de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid is qua leerlingaantal wordt de schoolleidersfunctie naar 5 dagen 
uitgebreid en gaat Marie-Louise een extra dag als waarnemend schoolleider deze taken uitvoeren. Zij 
gaat komend schooljaar haar tweede jaar van de opleiding schoolleider volgen.  
 
 
Zonnebrand 
De zomermaanden breken weer aan, dus tijd voor zonnebrandnieuws. We willen u laten 
weten dat het voor de leerkrachten onmogelijk is om alle kinderen in te smeren met 
zonnebrand. De pauze duurt een half uur en meestal zijn kinderen dan in beweging en als 
het erg warm is zoeken ze vaak al zelf de schaduw op. We willen u adviseren om uw kind 
aan het begin van de schooldag goed in te smeren met een hoge factor, zodat uw kind 
tijdens de momenten dat er buiten wordt gespeeld, goed beschermd is met zonnebrand.  

 
Overstap 
Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen zien, is donderdag 18 juli de overstap. U bent als 
ouder/verzorger welkom om te komen kijken hoe de kinderen naar het nieuwe leerjaar overstappen. 
We beginnen donderdagmiddag om 13:45 uur en het geheel zal tot ongeveer 14:30 uur duren. Als de 
kinderen zijn overgestapt, gaan ze met hun huidige leerkracht mee naar hun oude lokaal. Hier nemen ze 
afscheid van elkaar. Vervolgens gaan de kinderen om 14:45 uur zoals gebruikelijk naar buiten en begint 
de vakantie.  
 
Gevonden voorwerpen 
In de aula staan de bakken met gevonden voorwerpen, waar we op dit moment veel van hebben. Vanaf 
maandag 24 t/m vrijdag 28 juni liggen de spullen voor en na schooltijd in de aula. Daarna gaan we de 
spullen weggeven aan een goed doel. 
 

 
 
Even voorstellen 

Hoi allemaal.  
Jullie kennen mij natuurlijk als gymleraar, maar vanaf het nieuwe 
schooljaar zal ik ook als leerkracht voor de klas aan de slag gaan. Ik 
ga starten met het zij-instroom traject van de Pabo en ga 2 dagen 
voor groep 8 staan. De andere dagen zal ik gymles blijven geven. Ik 
kijk hier heel erg naar uit en heb nu al zin in het nieuwe schooljaar. 
Maar eerst lekker genieten van de vakantie. 
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Beste ouders, 
 
Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Sanne Torré en ik ben sinds 
een aantal weken werkzaam bij de Apollo 11. Ook ben ik ouder van Jaya 
en Meilan die volgend jaar in groep 8 en groep 6 zullen zitten. 
Waarschijnlijk hebben veel ouders mij al vaak op het schoolplein 
gezien. Ik ben sinds 5 jaar werkzaam binnen het primair onderwijs en 
heb op verschillende scholen diverse functies gehad. Onlangs heb ik het 
pittige toelatingsexamen voor de zij-instroom binnen het onderwijs 
succesvol afgelegd. Ik ben heel enthousiast over mijn rol als leerkracht 
en ik heb ontzettend veel zin in komend schooljaar met een eigen 
groep! 
 

 

Ik ben Sarah Jeninga, 33 jaar en de trotse moeder van Ava en Benjamin. 
Getrouwd met Rob en woonachtig in Utrecht. 
Per ingang van het nieuwe schooljaar kom ik werken op Apollo 11. 
Hiervoor heb ik negen jaar op een andere school binnen de stichting 
gewerkt als leerkracht en coördinator. Mijn ervaring is breed, omdat ik bijna 
alle jaargroepen heb lesgegeven. Komend schooljaar hoop ik vanuit 
enthousiasme en ervaring een succes van groep 2/3 te gaan maken. 
Tijdens mijn sollicitatie was er meteen een klik. Niet alleen de gesprekken 
waren leuk en interessant, ook de uitstraling en sfeer in de school spraken 
mij aan. 
Wat een geluk dat ik op Apollo 11 mag gaan werken! 

 
Ik kijk er naar uit om de kinderen en u te ontmoeten, maar eerst een 
zonnige en welverdiende zomervakantie toegewenst! 

 

 

 

Hallo allemaal! 
Ik ben Marije Kuus, 35 jaar oud. Samen met mijn vriend Tim en mijn zoons Seb 
(7 jaar) en Fedde (4 jaar) woon ik in Houten.  
De afgelopen 9 jaar heb ik met heel veel plezier gewerkt op een kleine 
buurtschool in Rivierenwijk (Utrecht). Ik heb jaren bij de kleuters gewerkt en 
werk inmiddels 3 jaar in groep 3. Na de zomervakantie zal ik de juf van een 
groep 2/3 zijn op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
Ik kijk er naar uit om iedereen te ontmoeten. 
Tot na de zomer! 
Groetjes Marije 
 

 

Al een aantal jaren werk ik op de Apollo 11 als arrangementsbegeleider. Dat 
houdt in dat ik kinderen begeleid die extra hulp nodig hebben. Dat heb ik 
gedaan als ZZP’er vanuit mijn eigen bedrijf Praktijk Groene Peper (een praktijk 
voor kindertherapie en leerbegeleiding). Voordat ik mijn eigen praktijk begon, 
heb ik gewerkt als trainer/coach in de volwassenen educatie en heb daarna de 
overstap gemaakt naar het basisonderwijs.  Aankomend schooljaar start ik 
voor twee dagen in de week als intern begeleider bij de Apollo 11. 
Mijn jongste dochter Elfi zit sinds groep 2 op de Apollo 11 en gaat volgend jaar 
al weer naar groep 7. Beide gaan we met plezier naar school:). Ik heb de school 
en het team in die jaren als professioneel, plezierig en zeer gemotiveerd 
ervaren. Ik zie er naar uit om daar deel van uit te mogen maken en mijn eigen 
bijdrage te leveren. 
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Activiteiten komende weken   

Woensdag 3 juli Inschrijving voor 10-minuten 
gesprekken rapport 2 geopend in 
de Parro app 

Voor leerlingen groep 1 t/m 7 

Vrijdag 5 juli Rapport 2 Voor leerlingen groep 1 t/m 7 
 

Dinsdag 9 juli Wisselmiddag 
 
10 minutengesprekken 

 

Woensdag 10 juli 10 minutengesprekken  

Donderdag 11 juli voorstelling "Op zoek naar 
Kaketoe" 

Groepen 1 t/m 4 

Vrijdag 12 juli Apollodag  

Dinsdag 16 juli Musical groep 8  

Donderdag 18 juli Overstap  
Nieuwsbrief 11 

 

Vrijdag 19 juli  Start zomervakantie Alle leerlingen vrij 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marja Hamers en Marie-Louise Bijl 
 
 

 

Rapporten 

Mocht u het rapport van uw kind nog niet ingeleverd hebben, wilt u dat dan komende week doen, zodat 
wij uiterlijk woensdag 26 juni alle rapporten op school hebben? Dank u wel! 
 
Opening thema 4 
Dit thema hebben we geopend met een speurtocht over het plein. Samen met ons vaste maatje uit een 
hogere/lagere groep zochten we de verstopte antieke spullen en koppelde dit aan moderne spullen. Bij 
een goede oplossing kwam de naam van het thema tevoorschijn: ‘Lang geleden ... ‘. De komende twee 
weken kunt u in de aula de spullen in ons ‘Lang geleden’ museum nog bekijken. 
 
Cluster 1/2 
Thema: 
Misschien heeft u het al wel gezien of gehoord… bij de kleuters zijn we druk bezig met het thema ‘Lang 
geleden’. In dit thema maken de kinderen kennis met zes belangrijke tijdvakken uit de geschiedenis: 
jagers, romeinen, ridders, ontdekkingsreizigers, pruikentijd en industrie. Al deze periodes worden 
ingeleid met een verhaal waar we het thema omheen bouwen. Er staan twee kinderen centraal (Theo 
en Thea) die per tijdmachine afreizen naar het tijdvak. Zij leren ons hoe het gezinsleven eruit zag, wat er 
gegeten en gedronken werd, waar kinderen mee speelden en wat men droeg. De kinderen gebruiken 
deze informatie weer voor het spel in de hoeken! 

 
Vogelnest:  
Op donderdag 20 juni zijn alle groepen 1/2 weer op schoolreis naar het Vogelnest geweest.  
Al meer dan 55 jaar is Het Vogelnest in Rhijnauwen hét kleuterschoolreisje voor scholen in Utrecht en 
Bunnik! Deze mooie plek heeft nu dringend hulp nodig om te blijven bestaan! 
Het gebouw is ruim een halve eeuw oud en toe aan een grondige renovatie om weer aan de huidige 
eisen te voldoen. Daar is een flinke investering voor nodig, dus mocht u op wat voor manier dan ook een 
steentje bij willen dragen, kijk dan op https://hetvogelnest-utrecht.nl/ 
 
 

https://hetvogelnest-utrecht.nl/
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Cluster 3/4  

Dit jaar zijn wij met de groepen 3/4 naar het Archeon geweest. Daar gingen de kinderen, net als bij ons 
huidige thema, terug in de tijd. De kinderen hebben een middeleeuwse stad bezocht waar zij brood 
konden bakken, schieten met pijl en boog, kaarsen en wol maken, zwaardvechten en kijken naar echte 
riddertoernooien. Voor veel kinderen was dit een dag om nooit meer te vergeten. 

 
 
 

 
 
Cluster 5/6 
Dit thema hebben we lessen gehad over drie 
geschiedenisonderwerpen. Net als in alle ander groepen in de school, 
kregen de groepen 5/6 bezoek van Barba de Veteraan. Een Romein 
die vertelde over zijn leven als hulpsoldaat. Ook maakten we een 
bootreis met de VOC. We proefden kruiden en specerijen en 
ontdekten de vaarroute van Nederland naar Indië. De laatste week 
doken we in het dagboek van Anne Frank.  
Tussendoor kregen we bezoek van een aantal rupsen. We bespraken 
de levenscyclus van ei tot vlinder en lieten de vlinders vrij nadat ze 
uit hun cocon waren gekropen. 
 
Cluster 7/8 
Twee weken geleden is cluster 7/8 op kamp geweest naar Leusden. Het thema was dit jaar Superhelden. 
Op dinsdag stapten ze vol goede moed en met heel veel zin op de fiets naar het kampterrein . Ze sliepen 
in tenten en zelfs tijdens het onweer werd het gezellig gemaakt en werden er liedjes gezongen. Er waren 
verschillende activiteiten van het Zweeds renspel tot Levend Stratego tot het Douanespel. Ook is er veel 
gedanst en gezongen op de Superheldendisco. De hit van het kamp was toch zeker ‘’Tante Rita’’ met 
bijbehorend dansje. Na vier dagen rennen,  vliegen, spelen, keten en fietsen kwamen de kinderen op 
vrijdag moe, maar voldaan weer op school. Het was een topkamp! 
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