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Blij nieuws
Marjolein Heuven (groep 6/7C) is zwanger. De kinderen in de klas zijn ook op de hoogte en zijn heel
blij voor Marjolein en Rik.
Werkgroep sociale veiligheid
Mediatoren
Tijdens de pauzes zijn naast de leerkrachten en pleinwachten ook ‘mediatoren’ aanwezig. Dit zijn
leerlingen die andere kinderen kunnen helpen bij het oplossen van conflicten. De mediator lost niet
zelf het conflict op, maar probeert er juist voor te zorgen dat de partijen zelf zo ver komen dat ze een
(win-win) oplossing voor het conflict kunnen bedenken en uitvoeren.
De leerlingen uit de groepen 7 hebben deze week de mediatorentraining, aangeboden vanuit de
Vreedzame School, voltooid en zullen het komende jaar tijdens een pauze de rol van mediator op
zich nemen.

TSO Commissie
Om een nauwe communicatie te bevorderen tussen TSO, team en leerlingen is er sinds vorig jaar een
TSO-commissie opgesteld van twee (plein)ouders/coördinatoren, Marscha, Chloé, vijf leerlingen
(mediatoren) en de veiligheidscoördinator (Marjolein). Twee maal per jaar vergaderen zij over o.a. de
sfeer en veiligheid op het plein, evalueren zij de mediatie en dragen zij mogelijke verbeterpunten aan
met als doel een veilige, positieve sfeer op het plein.
Dit jaar zijn Liselotte, Noah, Yannick, Eva, Dirkje de leerlingen in deze TSO commissie. Zij zijn vorige
week de onderbouwgroepen rond gegaan om te vertellen over hun rol als mediator.
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Wat vinden jullie ervan dat er op de Apollo 11 mediatoren actief zijn?
Eva: Fijn!
Liselotte: Het zorgt ervoor dat er minder ruzies in de pauze zijn, omdat het snel
wordt opgelost.
Noah: De kinderen weten dat we op het plein zijn en dat wij op school ruzies
oplossen.
Dirkje: Het is fijn dat je door een ouder kind geholpen kan worden in de pauze
en hierdoor krijg je ook meer vertrouwen in grote kinderen.
Eva: Ik help trouwens ook andere kinderen op de dagen dat ik geen mediator
ben!
Hoe is het om mediator te zijn?
Yannick: Ik vind het leuk om kinderen te helpen. Ik voel me eigenlijk een soort hulpmeester. Als ik
een kind weer blij heb gemaakt, voel ik me fijn en trots.
Liselotte: Ik vind het wel leuk dat inmiddels ook kinderen uit zichzelf mij opzoeken op het plein om te
vragen of ik hun kan helpen.
Eva: Mediator zijn is fijn, omdat ik ruzies kan oplossen en het fijn is als ik die kinderen later in de
pauze weer vrolijk zie spelen.
Liselotte: Als ik mediator ben voel ik me trots!
Werkgroep excellentie: groep 11
Na de feestweek zijn we weer van start gegaan met het extra aanbod aan
leerlingen uit groep 4-5, 6-7 en 8. Groep 11 (voorheen ‘’Pittige Plusgroep’’) werkt
momenteel aan de onderliggende vaardigheden om tot leren en werken - laat
staan uitdagend werk - te komen, zoals: het begrijpen van emoties (zowel die van
jezelf als van anderen) en later ook doorzettingsvermogen, leren leren,
samenwerken, enzovoort. Op de foto hieronder zie je een aantal leerlingen een
videofragment analyseren met als doel: kunnen vertellen wat de hoofdrolspeler
waarschijnlijk voelt / denkt en uitleggen waaraan je dat kunt zien of horen.
MR verkiezingsuitslag
Afgelopen woensdag heeft de MR verkiezing plaatsgevonden. Er was een grote opkomst. Judith
Brouwer heeft de meeste stemmen gekregen. Bij dezen willen we haar welkom heten in de MR. We
willen alle ouders bedanken voor het het uitbrengen van hun stem.
Staking op woensdag 6 november
Op woensdag 6 november is de landelijke staking voor primair en voortgezet onderwijs. De
stakingsbereidheid is groot onder het team en daarom zal de Apollo 11 op deze dag dicht zijn.
Ouderavond
Op 18 november hadden wij een ouderavond gepland staan. Deze ouderavond wordt verplaatst naar
maart 2020. Zodra wij meer weten over de datum en de inhoud ontvangt u hierover meer
informatie.
Gevonden voorwerpen
In de aula staan de bakken met gevonden voorwerpen, waar
we op dit moment veel van hebben. Vanaf dinsdag 29 oktober
t/m vrijdag 1 november liggen de spullen voor en na schooltijd
in de aula. Daarna gaan we de spullen weggeven aan een goed doel.
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Schriftjes en agenda’s bij de deur
Tot nu toe hebben we veelvuldig gebruik gemaakt van schriftjes per groep als communicatiemiddel
waarin ouders kunnen aangeven wanneer hun kind eerder wordt opgehaald, naar de huisarts moet
o.i.d. Wij hebben dit altijd als een prettige manier van werken ervaren en zullen dit ook blijven doen.
Met oog op de wetgeving rondom de AVG willen wij er u wel op wijzen dat, wanneer u het niet
prettig vindt om dergelijke informatie in een schriftje te schrijven, u ook altijd kunt mailen naar de
leerkracht of naar ziek@apollo11.nl. We vragen u dan wel om dit tijdig te doen, zodat de betreffende
leerkracht ook tijdig op de hoogte is. Mails die op de dag zelf worden verzonden aan de leerkracht
kunnen niet worden gelezen. Dit geldt ook voor berichten via de Parro-app (zie hiervoor ook de Parro
leidraad).

Activiteiten komende weken
Vrijdag 18 oktober
Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober
Maandag 28 oktober
Woensdag 6 november
Vrijdag 22 november

Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Staking primair en voortgezet
onderwijs
Nieuwsbrief 3

Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
School gesloten

Met vriendelijke groet,
Marie-Louise Bijl en Marja Hamers

Cluster 1
In de groepen 1 hebben we de afgelopen weken gewerkt aan kleuren en vormen. Aan de hand van
allerlei leuke spelletjes weten we nu hoe een driehoek, cirkel, vierkant en rechthoek er uit zien (en
waar we die vormen tegenkomen om ons heen) en sommige kinderen kunnen zelfs al benoemen wat
een ovaal, ruit of trapezium is. Ook hebben we kleuren gemengd met verf en daarmee “nieuwe
kleuren” gemaakt.

Verder zijn we gestart met het thema “Reis mee”, waar we diverse vervoersmiddelen hebben
besproken en verschillende verkeersborden hebben bekeken (en daar komen de vormen dan ook
weer in terug)! We lezen ook veel prentenboeken voor. In dit thema staat het boek “De gevaarlijke
reis“ van Max Velthuijs centraal, waar een krokodil op reis gaat op de fiets.Er is een verhaallijn
uitgeschreven, waarbij de krokodil steeds weer tegen een ander “probleem” met de fiets aanloopt,
wat de kinderen dan moeten helpen oplossen.
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De komende tijd gaan we ons nog meer verdiepen in de fiets. In beide groepen is inmiddels een
fietsenwerkplaats/winkel ingericht, met levensechte materialen, zodat de kinderen middels
verschillende rollenspelen ontdekkend kunnen leren!

Cluster 2/3
Wat kunnen we al hard werken in de groepen 2/3! Groep 3 is elke dag bezig met lezen,
rekenen en schrijven. En groep 2 plant de weektaken keurig in en gaat hier zelfstandig
mee aan de slag. We leren liedjes, letters, cijfers en nog veel meer.
Het thema ‘de fiets’ is inmiddels begonnen. We hebben hetzelfde verhaal gehoord als
de groepen 0/1 en leren allerlei dingen over de fiets. We maken zelf een verhaal bij een
prentenboek zonder tekst, oefenen met het bouwen van tandwielen die kunnen draaien
en spelen/ontwerpen in de hoek van de fietsenmaker.
Alle groepen hebben ook een bezoekje genomen aan Steede
Hoge Woerd. We kregen verschillende kistjes waar opdrachten
in zaten. We moesten poep zoeken, luisteren naar en voelen
aan dieren en nog veel meer.
Waar gaan we de komende tijd aan werken?
We zullen de komende tijd bezoek krijgen van wat ouders. Zij
zullen ons laten zien hoe je een band moet plakken of leren
ons een zelfgemaakt lied!
Cluster 4/5
Woensdag 3 oktober zijn we met het thema “Reis mee” gestart. In cluster 4/5
zoomen we in op de trein. We leren over de rails, rem & koppeling, wielen en
de toekomst.
De vader van Isa en Stein heeft in de klassen een gastles gegeven over Prorail.
De kinderen hebben ontzettend veel geleerd en waren heel erg betrokken.
Waar gaan we de komende tijd aan werken?
Het is erg belangrijk dat de kinderen de tafels leren. Op school besteden we hier al aandacht aan. Het
is goed als u ook met uw kind thuis de tafels oefent. Dit kan onder andere door samen de tafels te
oefenen maar dit kan ook online.
Cluster 6/7
Thema
Woensdag 3 oktober zijn we met het nieuwe thema ‘Reis mee’ gestart. De eerste week was in het
kader van de Kinderboekenweek en hebben de kinderen o.a. een ‘reizend boek’ getekend naar
aanleiding van een verhaal. Daarna zijn we aan de gang gegaan in een super interessante gastles van
Chloé met technisch lego. Deze week is fietsNED langs geweest om ons alles te leren over
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aandrijvingen van fietsen. Na de vakantie komen gaan we nog bij drie bedrijven langs: IVECO, Tribus
en LNG. De kinderen ontwerpen een voertuig en bouwen deze ook. Als afsluiting presenteren de
kinderen tijdens een heuse RAI dit aan elkaar en aan de ouders.
Begrijpend lezen extra
In het cluster wilden wij graag naast de lessen van onze methode ‘Grip’ extra aandacht besteden aan
begrijpend lezen. Er is een extra moment begrijpend lezen op maandag, waar ook een verlengde
instructie bij plaatsvindt.
POVO-voorlichting
Op dinsdag 29 oktober 2019 van 19.30 - 20.30 uur is er een informatieavond voor ouders van
kinderen in leerjaar 7 en 8 over de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs
(POVO). Deuren gaan om 19.20 uur open.
Cluster 8
Na de gezellige feestweek heeft groep 8 de draad meteen weer opgepakt en is keihard aan het werk
gegaan. Net als de andere clusters hebben we een start gemaakt met het thema ‘Reis mee’. De
groepen 6,7, en 8 werken tijdens het thema aan dezelfde opdrachten en krijgen ook dezelfde
(gast)lessen. Zie cluster 6/7 voor een korte beschrijving.
Hieronder een kleine impressie van workshop Technisch Lego, door Chloé en Aziza van E2 Young
Engineers.

In november gaan we starten met de afname van Cito B8.
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