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Welkom op de Apollo 11!
We starten in het nieuwe schooljaar met veel nieuwe gezichten.
Welkom en we wensen jullie een hele fijne tijd op de Apollo 11!

Blij nieuws
Laura is op 9 augustus bevallen van een zoon. Zijn naam is Joes. We wensen Laura en Jeroen, samen met
Joes een mooie tijd toe!
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Mee naar binnen
Vanaf dit schooljaar werken wij met groepen 0/1 en groepen 2/3.
Voor deze groepen geldt dat ouders hun kinderen in de groep
brengen. Vanaf leerjaar 4 gaan alle kinderen meteen vanaf het
begin van het schooljaar zelfstandig naar binnen. U bent na
schooltijd altijd welkom om in de klas te komen kijken.
Wie gaat waar naar binnen?
De groepen 0/1, 2/3B en 2/3C gaan via de deur aan de zijkant van
het gebouw naar binnen (ingang van de voormalige groepen 1/2).
De groepen 2/3A, groepen 4/5 en groep 6/7C gaan via de hoofdingang bij de aula naar binnen.
De groepen 6/7A en 6/7B gaan via de ingang van de BSO/kinderdagverblijf naar binnen (ingang van de
voormalige groepen 3/4A en 3/4C).
Groepen 8
In de laatste vakantieweek hebben de leerkrachten van groep 8 hun intrek genomen in het gebouw aan
de van Heemskerklaan. De leerlingen van groep 8 gaan via de van Heemskerklaan hun schoolgebouw in
en plaatsen ook hun fietsen bij hun eigen schoolgebouw.
Gymroosters
Het gymrooster van de groepen 2 t/m 8.
Tijd

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

08:30-09:15

6/7B

6/7A

4/5B

09:15-10:00

6/7B

6/7A

4/5B

10:00-10:45

6/7C

4/5C

4/5A

10:45-11:30

6/7C

4/5C

4/5A

11:30-12:15

8AB

2/3C

8AB

Pauze

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

13:10-13:55

2/3A

XXXXXXXXXXXXX

2/3A

13:55-14:40

2/3C

XXXXXXXXXXXXX

2/3B

Zoals u kunt zien staat 2/3B één keer in het schema. De leerkracht van deze groep verzorgt de tweede
gymles in de eerste periode van het schooljaar zelf. Dit verandert een aantal keer per jaar, waardoor alle
groepen een keer gym krijgen van hun eigen leerkracht. Op het moment dat dit wijzigt wordt u hier door
cluster 2/3 van op de hoogte gebracht.
De groepen 0/1 gymmen op maandag en vrijdag met de eigen leerkracht.
Parro
In de afgelopen week bent u als ouder gekoppeld aan de nieuwe groep van uw kind(eren). Als u al aan
de Parro app gekoppeld was, is dat automatisch gegaan en indien u nog niet gekoppeld was, dan heeft u
per mail een uitnodiging ontvangen om te koppelen aan Parro. Mocht u niet gekoppeld zijn en geen
uitnodiging ontvangen hebben, kunt u dit laten weten aan Marie-Louise Bijl (mbijl@apollo11.nl). In de
komende weken zult u van ons meer informatie krijgen over hoe wij op de Apollo 11 willen werken met
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de Parro app in de vorm van een Parroleidraad. Voorafgaand hieraan willen wij u vragen om in de Parro
app aan te geven of u wel of niet toestemming geeft voor het delen van beeldmateriaal van uw
kind(eren). Als school zijn wij verplicht om u dat ieder jaar aan het begin van het schooljaar te vragen.
Het voordeel van het registreren hiervan in de Parro app is dat u hier altijd kunt zien of u wel of niet
toestemming gegeven heeft. En leerkrachten hebben hierdoor ook altijd een actueel overzicht. Wij
willen u vragen om uiterlijk vrijdag 6 september uw privacyvoorkeuren ingevuld te hebben bij uw
kind(eren).
Hoe kunt u dit doen?
• Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’.
• Tik op Profiel en scroll naar het kopje ‘Mijn kinderen’.
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
Gezonde traktaties
Als kinderen jarig zijn vinden zij het altijd leuk om op school te
trakteren. Wij vinden het belangrijk dat dit een gezonde
traktatie is. Om u en uw kind hierbij te helpen willen wij op
school de gezonde traktatieclub oprichten. In het kort betekent
dit dat u een groepje kinderen op school de opdracht kunt
geven om deze gezonde traktatie voor uw kind te maken.
Uiteraard gebeurt dit in overleg met uw kind. Hoe we dit precies
gaan vormgeven, laten wij u weten in nieuwbrief 1, maar we
wilden u in deze startbrief al wel vast nieuwsgierig maken.
Start schooljaar
Om maandag meteen goed te kunnen starten met de kinderen, willen wij u vragen om de kinderen de
volgende dingen mee naar school te geven:
•
•
•

•
•
•
•
•

Een etui (leerjaar 3 en hoger)
Een vulpen of stabilo-pen (leerjaar 6 en hoger).
Liefst Audio koptelefoons of anders eventueel oortjes (leerjaar 3 en
hoger). Voor leerjaar 3 kunnen we uit ervaring zeggen dat alleen
een koptelefoon geschikt is.
Sloffen met harde onderkant of crocs (groepen 0/1 en 2/3). Crocs hebben onze voorkeur omdat
deze in het toilet minder snel ‘vies’ worden.
Gymspullen (geldt voor alle groepen, vanaf dinsdag nodig)
Bij de groepen 0/1 worden net als bij de andere groepen, het eten en drinken in de tas op de
kapstok neergezet. U hoeft het er dus niet uit te halen.
Voor alle groepen: wilt u uw kind een vakantiefoto meegeven naar school?
Oproep: heeft u nog ondergoed of makkelijk zittende (jogging)broeken/leggings in de maten
van de jonge kinderen? Kunt u deze inleveren dan bij de leerkrachten van de onderbouw?
Alvast bedankt!

Nog even de afspraken op een rij:
• Om 8.20 gaan de deuren open voor alle leerlingen.
• Om half 9 start de les.
• De ouders van de kinderen in de groepen 0/1 en 2/3 kunnen hun kinderen in het lokaal brengen en
alvast samen met hun kind iets gaan doen.
• Wilt u uw kind(eren), als het even kan, lopend of met de fiets brengen en ophalen? Mocht u toch
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met de auto komen, dan wil ik u vragen deze in de parkeervakken neer te zetten. Op deze manier
kunnen alle kinderen op een veilige manier naar school komen. Groep 8 plaatst de fietsen op de van
Heemskerklaan.
• De schoolgids staat op de website: www.apollo11.nl
• De activiteiten van dit schooljaar zijn opgenomen in de Parro app.
• Om u goed te kunnen bereiken bij calamiteiten of andere momenten dat het noodzakelijk is om
contact te hebben, willen wij u vragen om uiterlijk vrijdag 6 september uw gegevens gecontroleerd
te hebben in het ouderportaal in Parnassys en de informatie die aangepast moet worden te mailen
naar administratie@apollo11.nl. Indien u onder schooltijd anoniem gebeld wordt, wilt u dan de
telefoon opnemen? Dit kan de leerkracht van uw kind zijn.
Clusteravonden
In week 37 zijn de clusteravonden. Eind week 36 ontvangt u per mail al een informatiebrief met
belangrijke informatie met betrekking tot het cluster waar uw kind in zit. Op de clusteravond krijgt u de
gelegenheid om hier vragen over te stellen en krijgt u nog aanvullende informatie. Tevens stellen de
leerkrachten zich op deze avond voor. In het schooljaar 2018-2019 is met een aantal ouders gesproken
over de functie van de clusteravond. Op basis hiervan zijn voor dit schooljaar een aantal wijzigingen
doorgevoerd. Een deel van de clusteravond vindt plaats in de eigen klas, maar er zal in de clusters 2/3
t/m 6/7 ook een deel van de avond in circuitvorm plaatsvinden. In de clusters 0/1 en 8 zal de informatie
wel alleen op een centrale plek gegeven worden. Tot slot zullen wij u tijdens de clusteravond ook vragen
om hulp voor activiteiten gedurende het schooljaar en zijn we ook altijd op zoek naar een klassenouder.
De avonden starten om 19.00 uur en zijn rond 20.00 uur weer afgelopen. De data zijn:
Groepen 0/1
maandag 9 september (hierbij zijn ook de ouders van kinderen die later in
het jaar instromen aanwezig)
Groepen 2/3
dinsdag 10 september
Groepen 4/5
woensdag 11 september
Groepen 6/7
donderdag 12 september
Groepen 8
maandag 9 september
Startgesprekken
Het is, nu er een nieuw schooljaar begonnen is, fijn voor de leerkracht om te weten hoe het met uw kind
gaat en welke verwachtingen u en uw kind hebben voor het komende schooljaar.
Daarom zijn er op 24, 25 en 26 september startgesprekken. In dit gesprek geeft u samen met uw kind
informatie aan de leerkracht. Voor leerlingen die bij dezelfde leerkracht blijven geldt dat er geen
startgesprek gevoerd hoeft te worden, tenzij u of de leerkracht vindt dat het belangrijk is om dit gesprek
wel te voeren. U wordt via de Parro app uitgenodigd om in te schrijven voor het startgesprek.
Om de gesprekken voor te bereiden krijgt u vooraf van de leerkracht een digitale vragenlijst per mail.
Indien u een gesprek heeft met de leerkracht, vragen wij u deze vragenlijst samen met uw kind digitaal
in te vullen en terug te mailen naar de leerkracht. De leerkracht laat u per mail weten wanneer de lijst
kan worden ingeleverd. Voor de kinderen die dit schooljaar starten in groep 1 vindt het startgesprek iets
later plaats, ongeveer na zes weken.

Nog twee weken en dan is het feest! De Apollo 11 bestaat dan 50 jaar.
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De feestweek begint met een reünie bij Azotod. Kent u mensen die vroeger op de Apollo 11 hebben
gezeten en nu 18 jaar of ouder zijn? Attendeer hen dan op deze activiteit. Op onze website is hierover
meer informatie te vinden.

Op maandag 16 september starten we met een leuke opening van de feestweek voor de kinderen. Op
dinsdag 17 september maken alle kinderen iets lekkers. Op woensdag 18 september is er een vossenjacht.
Op donderdag 19 september is er een spelletjesdag op school. Donderdag wordt een korte dag, de
kinderen zijn die dag om 12.15 uit!
Op vrijdag 20 september maken de kinderen een voorstelling waar u vanaf 13.30 uur van kunt genieten.
De kinderen gaan daarom vrijdag tot 14.45 naar school. Als rode draad door de week maken de kinderen
een kunstwerk onder leiding van twee kunstenaars in samenwerking met de Vrijstaat.
Als afsluiting is er op vrijdagmiddag een pleinfeest voor alle kinderen die nu op de Apollo 11 zitten en hun
ouders met hapjes en drankjes en leuke activiteiten. U bent van harte welkom vanaf 16.30 uur.

Activiteiten komende weken
Maandag 9 september en
dinsdag 10 september
Week 37
Week 38

Vrijdag 20 september

Schoolfotograaf
Clusteravonden
Apollo 11 50 jaar
feestweek

Indeling maandag of
dinsdag volgt nog
Let op!
Donderdag 19 september korte dag:
12.15 uur uit.
Vrijdag 20 september lange dag: 14.45
uur uit.

13.30 Voorstelling
16.30 Pleinfeest
Nieuwsbrief 1

Met vriendelijke groet,
Marie-Louise Bijl en Marja Hamers
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