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Apollo 11 50 jaar 
Op maandagmorgen is de feestweek geopend met een goochelshow in de gymzaal. Na dit moment 
van verwondering gingen de kinderen aan de slag met het maken van raketten, om zo net als 50 jaar 
geleden, in de middag één raket per klas te lanceren. In het stukje ‘nieuws vanuit de onder- en 
bovenbouw’ kunt u hier meer over lezen vanuit de clusters.  
Gedurende de week zijn alle leerlingen ook bezig geweest met een blijvende herinnering aan deze 
week, namelijk een kunstwerk dat in het nieuwe deel van de school komt te hangen met als titel 
‘message to the moon’.  
Op dinsdag was de school gevuld met heerlijke geuren van zowel hartige als zoete gerechtjes voor de 
‘heel Apollo bakt high tea’. 
Na een aantal jaren weggeweest te zijn, was op woensdag de vossenjacht. Alle leerlingen gingen in 
groepjes op zoek naar het team van de Apollo 11, die verkleed als vos te vinden waren in de wijk. Als 
afsluiting hebben de kinderen genoten van een ijsje op het schoolplein. 
En toen ineens een korte dag op donderdag, een dag vol leuke activiteiten met daarbij ook ruimte 
om gewoon even lekker te spelen. Muziek hoort ook bij een feestje, dus op vrijdag hadden we nog 
een dag vol muziek van over de hele wereld. De kinderen hebben vol passie geoefend met zingen en 
muziek maken. Gelukkig was het prachtig weer en konden we op het schoolplein genieten van een 
mooie voorstelling. De mannen van de Klankenkaravaan maakten de voorstelling compleet door ook 
het publiek bij de optredens te betrekken. De feestweek werd afgesloten met het pleinfeest met 
leuke springkussens, lekker eten en drinken en veel gezelligheid. 
 

Alle hulpouders, teamleden en kinderen… 
 

 
 

…voor deze fantastische feestweek!

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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Blij nieuws 
Jolanda Marijnissen - Wierts (groep 1A) is zwanger. Vandaag heeft zij het aan de kinderen in de klas 
verteld en zij waren erg enthousiast dat Jolanda zwanger is van haar tweede kindje. 
 
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.  
 
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?  
Stuur dan uiterlijk 4 oktober 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. 
 
Nieuws uit de MR 
De medezeggenschapsraad vindt het belangrijk dat de stem van ouders gehoord wordt. Wist je dat 
personeelsleden en ouders van de Apollo 11 de MR kunnen verzoeken een onderwerp te agenderen 
voor een MR-vergadering? Een voorwaarde is wel dat het onderwerp meerdere leerlingen, 
personeelsleden en/of ouders betreft. Is er een actueel thema dat je graag bij de MR onder de 
aandacht wilt brengen, dan kun je een verzoek hiervoor indienen bij mr@apollo11.nl. 
Waar kun je dan aan denken? Onderwerpen die vorig schooljaar op de agenda hebben gestaan zijn 
onder andere: de nieuwe clusterindeling, nieuwbouw, vakantieplanning 2019/2020 en personele 
ontwikkelingen. Maar ook actuele thema’s naar aanleiding van berichten in de media, zoals 
voldoende tijd om te lunchen, gezonde traktaties en de landelijke lerarenstaking. Na afloop van het 
schooljaar stelt de MR een jaarverslag op, dit vind je dan terug op de website. 
 

 
 
 

mailto:mr@apollo11.nl
mailto:mr@apollo-11.nl
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Gezocht: ICT-ouder 
Op school werken we met veel digitale leermiddelen. We merken steeds vaker dat we tegen kleine 
dingen aanlopen waarvan we niet weten hoe we dat het handigste kunnen oplossen. We hebben nu 
bijvoorbeeld chromebooks waarvan een aantal toetsen ontbreken. Wat is dan de handigste 
oplossing? Bent u handig met de ‘technische’ kant van digitale leermiddelen en wilt u ons daarbij 
ondersteunen? Dan kunt u dit kenbaar maken bij Marie-Louise Bijl (mbijl@apollo11.nl). 
 
U-pas 
Ieder schooljaar krijgt u vanuit de ouderraad het verzoek voor het betalen van de vrijwillige 
ouderbijdrage. Indien u een U-pas heeft is het handig om op de website https://www.u-pas.nl te 
kijken. Hier kunt u vinden hoe u deze pas kunt gebruiken bij deze vrijwillige ouderbijdrage.  
 
Buurtteam 
Het Buurtteam is een belangrijke samenwerkingspartner van de Apollo 11. Het is mogelijk dat wij u 
uitnodigen voor een gesprek met het Buurtteam of dat wij u adviseren om zelf contact met hen op te 
nemen. In alle gevallen is uw toestemming voor een samenwerking van belang. Omdat wij graag 
gebruik maken van de diensten van het Buurtteam, stellen wij hen graag even aan u voor. 

 
Wat kan het Buurtteam voor u betekenen? 

 Het Buurtteam kan de school ondersteunen met consult en advies over (zorg)signalen 
betreffende leerlingen. Gesprekken over leerlingen zijn altijd geanonimiseerd, daar dragen we zorg 
voor. Daarnaast zijn we beschikbaar om uitgenodigd te worden bij gesprekken met leerlingen en 
ouders als dat wenselijk is. 

 Het Buurtteam kan u als gezin ondersteunen bij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei 
levensgebieden (opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en 
financiële vragen).  

 
Wie werken er bij het Buurtteam? 
 Medewerkers zijn minimaal Hbo opgeleide professionals en kennen de wereld van zorg, welzijn, 
wonen en werk goed. Onze ondersteuning duurt zo kort/lang als nodig. 
 Ondersteuning is vrij van kosten. 
 Medewerkers denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing die bij uw gezin past 
en bieden concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt. 
 Medewerkers zijn actief in de wijk en in de stad Utrecht en werken samen met diverse partijen 
zoals scholen, JGZ, Samenwerkingsverband en leerplicht. Deze samenwerking gebeurt altijd met 
toestemming van en in afstemming met u als ouder. 
 Als er naast de ondersteuning van het Buurtteam nog andere zorg nodig is, kunnen zij 
aanvullende zorg betrekken. 
 
Bereikbaarheid 
Tel: 030 7400516 
demeern@buurtteamsutrecht.nl 
www.buurtteamsutrecht.nl 

 
Aan Apollo 11 zijn gezinswerkers van het buurtteam de Meern verbonden. 
Zij zijn rechtstreeks bereikbaar, telefonisch of per mail 
 Pauline Mom, 06 26022326, p.mom@buurtteamsutrecht.nl 
 Silvia van Mameren, 06 29793825, s.van.mameren@buurtteamsutrecht.nl 
 Sascha Kettenis, 0633647379, s.kettenis@buurtteamsutrecht.nl 
 

mailto:mbijl@apollo11.nl
https://www.u-pas.nl/
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Willem Wever challenge  
Een tijdje geleden heeft Jaya (toen leerling in 7/8A) zijn leerkracht Annemieke 
uitgedaagd voor het televisieprogramma Willem Wever. De uitzending waarin dit 
te zien is, wordt op zondag 29 september 2019 uitgezonden om 10.05 uur op 
NPO3. Mocht het niet lukken om de uitzending te bekijken? Ga dan 

naar https://willemwever.kro-ncrv.nl/afleveringen, hier is de aflevering te 
bekijken nadat hij op tv is geweest. 
 
Gezonde traktatieclub 
In de startbrief hebben we u op de hoogte gebracht van ons initiatief om een gezonde traktatieclub 
op te richten. We hebben aangegeven dat wij hier in nieuwsbrief 1 meer informatie over zouden 
geven. Door de organisatie van de feestweek is het nog niet gelukt om dit plan al concreet genoeg uit 
te werken om het aan u te presenteren in deze nieuwsbrief. We komen hier in een aparte brief op 
terug.  
 
Even voorstellen 

Mijn naam is Erna Lagewaardt en al ruim 25 jaar werk ik 
bij het SPOU in verschillende functies. De laatste paar 
jaar heb ik als intern begeleider op verschillende scholen 
gewerkt. Dit jaar heb ik de stap gemaakt om als ZZP-er 
aan de slag te gaan. Zo kwam ik bij de Apollo 11 terecht 
waar ze opzoek waren naar iemand om het 
zwangerschapsverlof in te vullen van Jolien. Het is niet de 
eerste keer dat ik op de Apollo 11 ga werken, ongeveer 
10 jaar geleden heb ik een interim klus gedaan ook als 
intern begeleider. Ik zal zo rond half oktober starten en 
heb er erg veel zin in om de collega’s, kinderen en ouders 
te ontmoeten.  
 

 

 

Activiteiten komende weken   

Woensdag 2 oktober Start thema 2 ‘Reis mee’ en start 
kinderboekenweek 

 

Woensdag 9 oktober Uitje Steede Hogewoerd 2/3A  

Vrijdag 11 oktober Uitje Steede Hogewoerd 2/3B  

Dinsdag 15 oktober Theatervoorstelling: Herfststukjes: 
Apollo 11 in Theater Hoge Woerd 

Groepen vanaf 
leerjaar 4 

Woensdag 16 oktober Uitje Steede Hogewoerd 2/3C  

Donderdag 17 oktober Groepen 1 naar het Vogelnest 
 
Nieuwsbrief 2 

 

Vrijdag 18 oktober Studiedag Alle leerlingen vrij 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 
oktober 

Herfstvakantie Alle leerlingen vrij 

Maandag 28 oktober Studiedag Alle leerlingen vrij 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Marie-Louise Bijl en Marja Hamers 
 

https://willemwever.kro-ncrv.nl/afleveringen
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OPROEP materialen thema “FIETS” voor de onderbouw 
Op woensdag 2 oktober starten wij met het nieuwe schoolbrede thema ‘Reis mee’. Wij gaan ons de 
eerste weken richten op verschillende vervoersmiddelen en het verkeer. Daarna gaan we verder met 
het thema “de fiets”. 
Wij willen graag in elke klas een hoek creëren waarbij de kinderen spelenderwijs leren hoe een fiets 
werkt. Daarvoor zijn we nog op zoek naar (oude) voorwerpen, zoals: 
·         Fietsen (loopfiets, kinderfiets en/of volwassen fiets) 
·         Fietspompen 
·         Fietsaccessoires  (fietsbel, zadel, snelbinders, fietspedalen, helmen etc.) 
·         Fiets gereedschap (denk hierbij aan: boutjes, moertjes, schroevendraaiers, inbussleutels,   
momentsleutels, ketting, leeg flesje WD40) 
·         Werkoveralls voor kinderen in de maat 110/116. 
 
Mocht u thuis iets hebben wat wij mogen lenen, gedurende het thema, zou dat erg fijn zijn. U kunt 
dit laten weten aan de leerkracht van uw kind. Na het thema krijgt u de voorwerpen weer terug. 
Denkt u bij het meegeven eraan dat u de spullen duidelijk labelt. Alvast ontzettend bedankt namens 
alle leerkrachten van groep 1,2 en 3. 
 
 

Cluster 0/1  
In cluster 0/1 zijn we rustig gestart, met nu nog kleine groepen (16/17 kinderen). 
Gedurende het schooljaar stromen hier maandelijks kinderen bij in. We hebben onze 
focus voornamelijk gehad op “hoe doen we de dingen op school” en “hoe gaan we met 
elkaar om”, aan de hand van de Vreedzame School. De kinderen pakken de routines snel 
op - daar zijn we heel trots op!  
De feestweek is ook daadwerkelijk 1 groot feest geworden: van goochelaar tot high tea en 
van vossenjacht tot Aap’s verjaardag (Aap is een karakter van de Vreedzame School). We 
hebben ervan genoten!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De komende tijd gaan we verder werken aan de routines op school en gaan we oefenen met vormen 
en kleuren. Vanaf begin oktober start het schoolbrede thema “Reis mee”, dat aansluit bij de 
kinderboekenweek. In de groepen 1 gaan we vooral de aandacht richten op “de fiets” als 
vervoermiddel en alles wat daar verder bij komt kijken!  
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Cluster 2/3 
Wat zijn we gezellig begonnen in de groepen 2/3. Voor iedereen was het erg wennen, maar 
inmiddels beginnen we onze draai te vinden. We vonden het erg gezellig dat er zoveel ouders op de 
clusteravond aanwezig waren.  
In de klassen zijn we vooral bezig geweest met de regels en routines. Welke groep gaat spelen? 
Welke groep zit er in de kring? Hoe ruimen we op? En hoe gaan we met elkaar om? Groep 3 is 
begonnen in het werkboekje van lezen en leert nu cijfers schrijven in een echt schrijfschrift.  
De grote klapper was natuurlijk de feestweek. Voor de kinderen (en de juffen) was het een 
fantastische ervaring. Wat hebben we veel feest gevierd.  
 

 
 
De komende tijd gaan we verder aan het werk met de routines in de klas. Door de feestweek zijn de 
kinderen daar waarschijnlijk weer het een en ander van vergeten.  
We starten ook al snel met het thema: Reis je mee. We hebben ervoor gekozen om ons te verdiepen 
in de fiets.  
Groep 3 zal verder gaan met het oefenen van het lezen, schrijven en rekenen.  
 
Cluster 4/5 
Afgelopen week was het natuurlijk feest op de Apollo 11. Maandag is de hele school gestart met een 
hele leuke goochelshow in de gymzaal. De goochelaar was heel grappig en had leuke trucs. Ook had 
hij voor Marja een prachtige hoed gemaakt van ballonnen. Veel leerlingen uit cluster 4-5 vonden dit 
wel grappig omdat zij deze de hele dag moest dragen. De groepen 4-5 hebben vervolgens heel 
gezellig raketten geknutseld. De leerlingen vonden dit leuk en ook leerzaam omdat er van tevoren 
ook uitgelegd werd hoe een raket er uit ziet en waar je allemaal aan kunt denken bij het maken van 
een raket. Een paar raketten werden gelanceerd en dat vonden veel leerlingen echt wel een 
spannend moment. Uiteraard stonden er nog veel meer leuke activiteiten op het programma deze 
week waar de kinderen echt van genoten hebben.  
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Waar gaan we de komende tijd aan werken? 
De komende tijd ligt de focus voor de leerlingen in cluster 4-5 vooral op schrijven. We oefenen vooral 
de hoofdletters stap voor stap. Voor het vak spelling herhalen we een aantal weken de reeds 
geleerde categorieën zoals ‘hakwoord en zingwoord’ en de bijbehorende regels en kenmerken zodat 
de basis goed staat om op korte termijn nieuwe categorieën te leren.  

 
 
Cluster 6/7  
De leerlingen aan het woord over de raketlanceringen: 

Nova: ‘Leuk dat er voor dit onderwerp is gekozen, want 
raketten horen wel echt bij de Apollo 11!’ 
Luc: ‘Ik vond het superleuk dat mijn raket werd 
afgeschoten. Hij ging hoog en landde met een mooie boog. 
Ik was erg trots!’ 
Ella: ‘Ik liep naar de juf en toen zag ik ineens dat mijn raket 
gekozen was, ik was helemaal enthousiast! Mijn raket 
kwam niet zo ver, door de parachute. Maar de parachute 
werkte wel goed en hij landde in de zandbak. Hij was ook 
nog heel!’ 
Isa: ‘Ik was echt superblij dat mijn raket was gekozen. Hij 
ging heel hoog, dat was echt gaaf!’ 
Jip: ‘Thuis hoopte ik al dat mijn raket werd gekozen en 
toen was het ook nog zo!’ 
Emma: ‘Het lanceren was fantastisch!!!’ 

 
De vossenjacht 
Lars: ‘Ik vond de vossenjacht wel leuk, omdat het grappig was omdat de vossen een beetje verstopt 
zaten.’ 
Dinez: ‘Bij Mark en Joery moesten we met de hele groep Jorgos optillen, zoals een echte superheld. 
Dat was grappig!’ 
Britt: ‘Bij de vossenjacht gingen we op zoek naar de meesters en juffen. Het was leuk, omdat ons 
groepje heel enthousiast werd als we weer een vos zagen.’ 
Ismael: ‘Het zoeken was echt leuk! Vooral Marjorie en Willemijn zagen er grappig uit.’ 
Cathelijn: ‘Meester Remon was het grappigst verkleed, door de hoed en de snor.’ 
Levi: ‘Ik zou het volgend jaar wel weer willen!’ 
 
 
Nieuw item: waar gaan we de komende tijd aan werken? 

 
Typen 
In groep 6 zullen de leerlingen binnenkort beginnen met hun persoonlijke typecursus via 

www.ticken.nl. In 30 lessen leren de leerlingen spelenderwijs blind typen met tien vingers.  

 
Samenwerking cluster 6/7 
Tussen de groepen 6/7A, B en C wordt nauw samengewerkt. De komende weken zullen we ook weer 
starten met groepsdoorbroken verlengde instructies. Dit houdt in dat leerlingen na de basisuitleg in 
hun eigen klas, ook kunnen aansluiten bij de verlengde instructies in de andere groepen. Dit aanbod 
geldt zowel voor de leerlingen die extra uitleg nodig hebben, als voor de plusleerlingen. 
 

http://www.ticken.nl/
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Cluster 8 
We zijn dit schooljaar voortvarend begonnen. Een heel gebouw voor alleen groep 8, wat een luxe! 
We zijn inmiddels al helemaal ‘gesetteld’ en de kinderen zijn al druk bezig met het opfleuren van de 
wanden in de lokalen. Het begint er al fantastisch uit te zien.  
De eerste weken wordt veel tijd en aandacht besteed aan het creëren van een positieve groepssfeer. 
Tijdens verschillende groepsdoorbroken activiteiten heerst er veel verbondenheid tussen de twee 
groepen. De feestweek heeft hier ook erg aan bijgedragen. 

 
Vanaf volgende week wordt de focus weer op het ‘reguliere’ lesprogramma, inclusief huiswerk, 
gericht. Op de vrijdagen staat Engels centraal. We willen deze dag (‘’English Friday’’) steeds meer 
Engels gaan spreken. De check-in is op deze dag al in het Engels. Het uiteindelijke doel is op vrijdag 
alleen nog maar Engels met elkaar te spreken.  
 

Interessant om te lezen 
Op de clusteravonden kregen we veel vragen over het begeleiden van huiswerk door ouders. We 
gaan u hier het komende jaar meer informatie over geven, maar vinden het als voorproefje hierop 
interessant om u een artikel uit het NRC van 19 september te laten lezen, waarbij antwoord wordt 
gegeven op een lezersvraag. 
 

 
 

 

      
 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11

