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Afscheidscadeau van groep 8

Bedankt groep 8 voor de picknicktafel die jullie de school cadeau gegeven hebben!
Daar zijn wij heel blij mee!
We wensen jullie allemaal veel plezier op het voortgezet onderwijs!
Eindmusical groepen 8: Matilda
Gisterenavond was het eindelijk zover: de uitvoering van de musical Matilda! De musical en de liedjes
zijn geschreven door Annemieke Peene, leerkracht van groep 8. De groep 8’ers hadden maanden
geoefend met liedjes, zelfbedachte dansjes en natuurlijk het geloofwaardig neerzetten van hun
personage en gisteren mochten ze het eindresultaat laten zien. ‘s Ochtends kwamen de leerlingen van
groep 4 t/m 7 op bezoek, ‘s avonds hun trotse ouders, andere familieleden en vrienden. Wat hebben we
genoten van ze!
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Laura met zwangerschapsverlof
Op donderdag 11 juli was het de laatste werkdag van Laura voor haar zwangerschapsverlof. Op
woensdag werd zij door de klas verrast met een klein feestje.

Nieuwbouw
In mei heeft de gemeente aan ons bestuur laten weten dat wij er nog drie lokalen bij mogen bouwen.
Dat vonden we fantastisch nieuws, want eigenlijk hebben we pas over een jaar ‘recht’ op dat 13e lokaal.
En meestal krijg je het dan ook niet eerder. De gemeente is echter ook overtuigd van de noodzaak om
de school nu in één keer ‘af’ te bouwen, zodat er voor alle groepen in de school een goed klaslokaal is
om onderwijs in te krijgen. De architect heeft een mooi plan gemaakt voor de uitbreiding van de school.
Momenteel buigt ons bestuur in samenwerking met de gemeente zich over de uitwerking van dit plan.
Het is de bedoeling dat de verbouwing het komende schooljaar plaats gaat vinden. Omdat nog niet alles
rond is, kan er nog niet echt iets worden gezegd over de precieze start van de bouw. Hierover wordt na
de zomervakantie meer bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zal de start van de bouw ergens rond
de kerstvakantie plaatsvinden. Wel worden op korte termijn al voorbereidende activiteiten
ondernomen, zoals het (gedeeltelijk) slopen van het kleutergebouw. De onderstaande afbeelding geeft
een impressie van de nieuwe aanbouw. Zodra er meer informatie is over het proces, laten we dit aan u
weten.

Regelluwe school
Zoals u weet doen wij mee met het traject regelluwe school. De leerlingen krijgen per jaar gemiddeld
900 uur les in plaats van 940 uur. Voor ons betekent dit, dat wij iedere woensdag met het hele team bij
elkaar zijn om te werken aan het verbeteren van het onderwijs. Het afgelopen jaar hebben we met
elkaar gekeken naar hoe we de kinderen beter kunnen helpen bij wat ze leren, door duidelijke doelen te
stellen, de leerlingen feedback te geven op hun proces en met hen te bespreken wanneer ze succesvol
zijn in wat ze doen. Dit heet in onderwijsland formatief evalueren. Ook zijn we bezig geweest met hoe
we de kinderen nog beter kunnen maken in begrijpend lezen. Dat hebben we gedaan door te werken
met Close Reading. Hiermee kunnen we het begrijpend lezen ook koppelen aan het thema, waardoor
het voor de kinderen meer gaat leven. Ook hebben we veel samen veel lessen gemaakt, waarbij we voor
onszelf doelen hebben gesteld. We merken dat dit ons helpt om de lessen beter te geven en dat de
kinderen er beter en meer door leren. Dat is erg mooi, want dat was nou precies de bedoeling!
Ook het ministerie van onderwijs is nieuwsgierig naar onze ervaringen. Daarom worden we ieder jaar
geïnterviewd. Hieronder ziet u een aantal uitspraken van het team over de ervaringen m.b.t. de
ontwikkelmiddag vanuit het interview:
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Wat levert de ontwikkelmiddag op?
 Lijn uitzetten met het hele team.
 Thematisch onderwijs komt beter uit de verf.
 Diepgang. Doelgericht en met focus werken.
 Meer bewust van doelen en succescriteria.
 Werken aan eigen ontwikkeling, daar is nu een duidelijk moment en tijd voor.
 Meer samenhang tussen verschillende onderwerpen zien en kunnen aanbrengen.
 Onderwerpen komen iedere week of iedere twee weken aan bod, dat maakt het sterk.
 Motivatie in het team, support van elkaar versterkt motivatie.
 We deden al veel goed, maar nu doen we het echt samen.
 Leerlingen veel meer eigenaar van hun leren kunnen maken.
 Met elkaar ontwikkelen en kansen zien ontlast omdat je het samen doet.
 Je komt meer in je kracht als leraar.
 We zijn er allemaal, dus ook de parttimers. Je werkt daardoor echt samen.
Het traject regelluwe scholen, waarbij wij 900 lesuren per jaar geven, loopt nog tot 1 januari 2022. Het
team is enthousiast over de opbrengst en geeft tot nu toe aan dat de ontwikkelmiddag zeer waardevol is
omdat het een positieve impuls geeft op veel fronten. We denken daarom na over hoe we deze middag
kunnen behouden als we weer terug moeten naar 940 lesuren. Hierover houden we u op de hoogte.
Parro
In de afgelopen weken hebben wij de Parro app uitgeprobeerd. Inmiddels zijn bijna alle ouders aan de
app gekoppeld. Dat is fijn! We hebben gemerkt dat het plannen van de rapportgesprekken goed
gewerkt heeft. Daarnaast heeft u ook al mededelingen van ons ontvangen. Na de zomer gaan wij verder
met de Parro app. Op dit moment zijn wij aan het nadenken over hoe de Parro app het beste ingezet
kan worden. U moet hierbij denken aan wat er wordt gecommuniceerd via de app en wat wordt er via
de mail gecommuniceerd. Daarnaast hebben we ook van een aantal ouders vragen gekregen. Wij gaan
met deze input en onze eigen input aan de slag om een Parro-leidraad te maken. U wordt hier in het
nieuwe schooljaar verder over geïnformeerd. Daarnaast worden alle activiteiten voor komend
schooljaar ook opgenomen in de kalender in de Parro app. We plaatsen de kalender niet meer als apart
document op onze website.
Gezocht: nieuw lid voor de medezeggenschapsraad!
De oudergeleding van de MR heeft een vacature. We zijn op zoek naar gemotiveerde ouders die zich
beschikbaar willen stellen voor deze vacature.
Wat is een MR?
In de medezeggenschapsraad spreek je mee over allerlei onderwerpen die met de school en het
onderwijs te maken hebben. Samen met de directie verbetert de MR de kwaliteit van het onderwijs, de
voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR op een basisschool bestaat uit
personeelsleden en ouders. Als lid van de MR spreek je namens de achterban (de andere ouders).
Welke bevoegdheden heeft een MR?
Er zijn verschillende soorten beslissingen.
 Beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven;
 Beslissingen waarvoor instemming van de MR vereist is;
 Beslissingen waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
Wat vragen wij van u?
 Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
 Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (het lezen van stukken);
 Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer zes keer per jaar);
 Een kritische en open houding.
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Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuur dan uiterlijk 25 augustus 2019 een mail naar mr@apollo11.nl. Vanaf deze datum kun je een
reactie verwachten op je aanmelding. Indien er na deze datum blijkt dat meerdere personen zich
hebben aangemeld, zijn we verplicht om een verkiezing te organiseren. Alle ouders mogen dan
stemmen op de kandidaat van hun voorkeur. Mocht het zo zijn dat slechts één persoon zich verkiesbaar
heeft gesteld, wordt deze persoon automatisch het nieuwe MR-lid. Wil je eerst met iemand uit onze MR
praten, voordat je besluit je kandidaat te stellen? Dat kan! Spreek dan één van de huidige MR-leden aan.
Cricket
Afgelopen vrijdag, 5 juli, hebben de kids van groep 3/4 Cricket4KIDS gehad. Dit kregen zij van drie
enthousiaste coaches. Van hen leerden ze bowlen op de wicket, slaan met de bat en hebben ook
geoefend met runs maken. Aan het eind van de clinic liep iedereen met een glimlach terug naar de klas.
Het waren geslaagde clinics! Voor kinderen die het heel leuk vonden, jullie kunnen een flyer aanvragen
bij matema@apollo11.nl voor een gratis event van Cricket4KIDS bij Kampong op 20 juli.

Avondvierdaagse
In de laatste week van juni hebben veel leerlingen van de Apollo 11 meegedaan met de
Avondvierdaagse. Dit jaar was dat extra speciaal omdat de Apollo 11 de sociaal bokaal gewonnen heeft.
Een mooie prestatie!

Overstap
De overstap van de oude naar de nieuwe groep is weer een feit! En hoe? Het thema van deze overstap
was ‘glijden’. Voor de leerlingen begon de glijtocht met een glij in het diepe, maar kregen ze door de
high five van de leerkracht weer vaste grond onder hun voeten in hun nieuwe groep. En natuurlijk
hebben we afgesloten met het liedje ‘zes weken zonder jou’.
Even voorstellen
Hi allemaal, mijn naam is Tanita Jansen, ik ben 26 jaar en woon net samen met
mijn vriend in Utrecht. De afgelopen 4,5 jaar heb ik gewoond en gewerkt (op
basisscholen) in Amsterdam. Ik heb al in verschillende groepen gewerkt, maar de
afgelopen jaren heb ik met veel plezier les gegeven bij de kleuters. Ik heb dus erg
veel zin om op woensdag, donderdag en vrijdag op de Apollo 11 in te komen vallen
tot de kerstvakantie!
Klik hier voor de schoolgids van het schooljaar 2019-2020.
Met vriendelijke groet,
Marja Hamers en Marie-Louise Bijl
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Onderbouw
Voorstelling Toverknol.
In de onderbouw hebben we bezoek gekregen van theater de Toverknol. Het lokaal van Joery werd
omgebouwd tot een echt theater. Zij speelden voor alle kleutergroepen en de groepen 3/4 de hilarische
voorstelling “de prinses met de dikke bips”. De kinderen hebben ontzettend genoten en enorm
gelachen. Alle kinderen hebben een vrijkaartje gekregen om theater de Toverknol nog een keer te
bezoeken.
Cluster 3/4
Op school leert uw kind lezen. Lezen is ontzettend leuk, maar veel oefenen is daarbij van groot belang.
Natuurlijk oefenen we dit elke dag op school, maar hoe moet dat dan in de vakantie? Voor sommige
kinderen maakt dit helemaal niets uit, want die hebben al ontdekt hoe fijn het is om een boek te lezen.
Toch merken de leerkrachten van groep 3/4 bij veel kinderen op het gebied van lezen een verschil
tussen de week voor de vakantie en de week na de vakantie. Hoe langer de vakantie is geweest, hoe
duidelijker dit verschil zichtbaar is.
Vandaar dat we uw kind voor de zomervakantie een leesbingo mee naar huis geven. Met als doel om de
kinderen te stimuleren om ook in de vakantie te blijven oefenen met lezen! De kinderen hebben al veel
zin in de leesbingo. Veel leesplezier gewenst.
Cluster 5/6 & leerjaar 7
In het laatste thema van dit jaar hebben we het gehad over de Romeinen, de VOC en de Tweede
Wereldoorlog. In de laatste drie weken hebben de leerlingen deze informatie verwerkt in een krant. Wat
waren de kinderen enthousiast! De leerlingen hebben op een eigen gekozen manier de opgedane kennis
verwerkt in bijvoorbeeld een strip, rebus, interview of artikel. Het was een groot succes en zeker tot
herhaling vatbaar!
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