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Nieuws vanuit het team 
In groep 1A heeft Jolanda Marijnissen – Wierts haar laatste dag op vrijdag 14 februari in groep 1A, 
daarna gaat ze met zwangerschapsverlof. In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al laten weten dat 
Patricia Wierts haar vervanging gaat doen. Marjolein Ellenbroek – Heuven (6/7C) gaat ook met 
zwangerschapsverlof, maar dan vanaf maandag 9 maart. Haar verlof wordt deels (op maandag en 
dinsdag) gedaan door Mark van Beuningen, die vanaf 1 maart weer op de Apollo 11 komt werken. Hij 
stelt zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor. Op woensdag tot en met vrijdag staat Rozanne de 
With voor de groep. Zij is op dit moment al op donderdag werkzaam op de Apollo 11. Doordat Mark 
en Rozanne samen groep 6/7C gaan lesgeven, gaat Joery Hijne op de woensdag andere taken doen in 
plaats van lesgeven aan deze groep. 
 
Esther Schabbink heeft aangegeven haar IB-taak te willen beëindigen vanaf de krokusvakantie. 
Hierdoor heeft zij meer ruimte voor andere werkzaamheden die zij altijd al deed, zoals 
arrangementen begeleiden. En zet daarnaast deuren open voor nieuwe initiatieven. Wij wensen haar 
hiermee veel succes en zijn blij dat Esther bij onze school betrokken blijft rondom de begeleiding van 
arrangementen. Erna Lagewaardt blijft vanwege het vertrek van Esther tot de zomervakantie 1 dag 
per week op de Apollo 11. Wij zijn heel blij dat we het op deze manier hebben kunnen regelen. 
Daarnaast start Jolien Gjaltema – van Rooij weer op maandag 30 maart na haar zwangerschapsverlof. 
 
 
Achter de schermen 
Er is al weer een maand voorbij sinds de laatste nieuwsbrief en helaas merken wij ook steeds meer 
van het groeiende lerarentekort. Daarvan hebben wij het meeste ‘last’ als leerkrachten afwezig zijn 
in verband met ziekte of verlof. Leerkrachten zijn vaak geneigd om net even iets te lang door te 
werken als zij ziek zijn, zodat de kinderen er geen last van hebben. Het gevolg is echter dat veel 
werkzaamheden die na schooltijd gedaan worden blijven liggen, waardoor de leerkracht na het 
ziekzijn te maken krijgt met verhoogde werkdruk. Daarom zeggen wij: ziek is ziek, en we zien je liever 
weer gezond op school als je je werk weer kunt doen. Helaas is er ook bij de SPO niet altijd meer een 
invaller beschikbaar, waardoor we gedwongen zijn om voor andere oplossingen te kiezen. Daar 
proberen we creatief mee om te gaan. Zo heeft Jolien Heijman bijvoorbeeld ingevallen in groep 6/7B, 
vanwege het zorgverlof van Joery Hijne, terwijl er een invaller voor haar groep stond. Op deze manier 
delen we de lasten en is het niet steeds dezelfde groep met een ‘probleem’. Daarbij wil ik wel 
aangeven dat het voor leerkrachten verzwarend is om zonder voorbereiding een andere groep over 
te nemen. Op sommige momenten is een groep verdelen mogelijk, maar niet altijd, zoals 
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bijvoorbeeld in de clusters waar startende leerkrachten staan. Wij investeren veel in een goede 
begeleiding van ons mooie vak, en dat betekent dat we op andere fronten offers moeten brengen. 
Het bewaken van een gezonde balans voor het team én de leerlingen betekent helaas ook dat we 
soms gedwongen zijn om groepen naar huis te sturen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd toen Karin Goes 
ziek geweest is, daarbij hebben we dat 1 dag kunnen opvangen met een invaller, 1 dag de groep 
verdeeld en 1 dag naar huis moeten sturen. Afgelopen week had Karin daarnaast een training voor 
Gynzy en daarvoor hadden we geen invaller beschikbaar en hebben we de groep weer verdeeld. De 
komende twee maandagen heeft Joery verhuisverlof en daarvoor dachten wij een invaller te hebben, 
maar dat gaat op het laatste moment niet door. Daarom zal Marie-Louise Bijl maandagmorgen extra 
komen en Mark Atema de middag doen. Ook Esther Janssen is sinds deze week ziek. Vorige week 
maandag hebben we dat kunnen oplossen met een invaller en komende maandag gaat dat gelukkig 
ook lukken. Afgelopen dinsdag is dat niet gelukt en heeft Willemijn van der Sloot haar andere 
werkzaamheden moeten laten liggen, om zelf haar groep les te geven.  

 
Nieuwbouw 
In de afgelopen periode is bekend geworden dat aannemer Van Zoelen de verbouwing van het 
hoofdgebouw gaat uitvoeren. Er wordt binnenkort gestart met het bouwklaar maken van het 
bouwterrein. Van Zoelen zal de bouwmaterialen aanvoeren vanaf de van Heemskerklaan. Er komt 
een aparte ingang voor het bouwverkeer. Het noodgebouw waar groep 8 is gehuisvest, is dan niet 
meer ‘binnendoor’ te bereiken. Hoe dit precies wordt ingericht, en waar we rekening mee moeten 
houden, wordt nog in een apart bericht bekend gemaakt. Om de aanbouw te kunnen bouwen moet 
een boom worden gekapt. Dit zal waarschijnlijk gebeuren in week 8 of 9. Hiervoor wordt op een 
ander moment dit jaar een nieuwe boom teruggeplant op het plein. 
Het ziet er dus nog steeds naar uit dat we met ingang van schooljaar 2020/2021 met alle groepen 
kunnen starten in één gebouw, want volgens de huidige planning wordt de nieuwe aanbouw in de 
eerste vakantieweek van de grote vakantie opgeleverd. Wij zullen er alles aan doen om de verhuizing 
van de spullen al op een eerder moment te laten gebeuren, zodat ook het team uitgerust en met 
nieuwe energie kunnen beginnen. Wij kijken er heel erg naar uit en we hopen u ook. 

 

 
Informatie 30 en 31 januari 
Op dit moment zijn wij bezig om alles wat we als team op deze twee dagen besproken hebben en als 
oplossingen zien om in deze tijd van een lerarentekort toch goed onderwijs te blijven geven, op papier 
te zetten. Wij zullen deze informatie voor de krokusvakantie in een aparte brief met u delen. 
 
 
Habits of mind 
Voor groep 11 is Annemieke Peene zich gaan verdiepen in de habits of mind. Zij is hiervoor 
geïnterviewd en bij deze willen wij met u de link delen naar dit interessante interview. Dit is geen 
rechtstreekse link naar het interview. Maar als u kiest voor de eerste of tweede link op deze pagina, 
komt u bij het interview. Ondanks dat een rechtstreekse link naar het interview niet werkte, wilden 
wij u toch dit interessante artikel niet onthouden.  
 

https://www.google.com/search?q=habits+of+mind+annemieke+peene&rlz=1C1GCEB_enNL801NL868&oq=habits+of+mind+annemieke+peene&aqs=chrome..69i57j33l2.6904j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on
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MR 
Twee leden van de MR hebben aan de start cursus MR deelgenomen. Deze cursus is georganiseerd 
vanuit de GMR en verzorgd door de Vereniging Openbaar Onderwijs.  
 
In de afgelopen vergadering hebben we afspraken gemaakt over de jaarplanning. We hebben ook 
afgesproken om de jaarplanning op de website van de school te zetten. Naast de jaarplanning, zal 
ook het jaarverslag 2018-2019 op de website gezet worden. Dit jaarverslag hebben we in de 
vergadering vastgesteld. Het huishoudelijk reglement en het MR reglement zijn al op de website 
geplaatst.  
We willen u nogmaals laten weten dat ouders onderwerpen kunnen agenderen die dan besproken 
worden in de MR. Dit kunt u doen door één van de ouders uit de MR aan te spreken (Brigitte Arends, 
Hannah de Vos en Judith Brouwer) of door een mail te sturen naar mr@apollo11.nl.  
 
Even voorstellen 
 

Hallo allemaal! 
Veel van jullie zullen me nog herkennen van een tijdje 
geleden. Mijn naam is Mark van Beuningen en zal vanaf 
2 maart de groep van Marjolein (6/7C) gaan draaien op 
maandag en dinsdag naast Rozanne die de andere 
dagen voor haar rekening neemt. 
Daarnaast zal ik op woensdag en vrijdag andere 
werkzaamheden uitvoeren, waaronder ict-coördinator 
én bovenbouwcoördinator in samenwerking met Marie-
Louise. 
Op donderdag hop ik de school door (bovenbouw) om 
de leerkrachten van groep 4 tot en met 7 op toerbeurt 
te voorzien van een ambulant dagdeel. Kortom: genoeg 
afwisseling in deze leuke nieuwe baan.  
Naast onderwijs heb ik ook nog een andere passies. Een 
daarvan is sporten. Ik geef op een aantal momenten per 
week diverse groepslessen bij Raw Gym in De Meern. 
Naast de club ben ik ook graag in de bioscoop of sta ik 
in de keuken een taart of wat anders lekkers te bakken. 
Ik heb enorm veel zin om weer op de Apollo te starten.  
Graag ontmoet ik jullie weer na de voorjaarsvakantie. 
Tot dan! Groeten, Mark  
 

 

 

Hoi! 
Mijn naam is Sara en ik kom komend 
halfjaar stage lopen in groep 6/7A. Op 
woensdag werk ik aan mijn onderzoek 
op school. Op donderdag ben ik in de 
klas. Ik ben 21 jaar en derdejaars ALPO 
student in Utrecht. Ik houd veel van 
dieren en buiten bezig zijn. Ik heb veel 
zin in komend halfjaar!! 
 
Groetjes Sara 
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Activiteiten komende weken  

Vrijdag 14 februari Rapport 1 voor de groepen 2 t/m 7 

Dinsdag 18 februari & 
Woensdag 19 februari 

10 minuten gesprekken 

 U kunt zich vanaf donderdag 13 februari 
inschrijven via Parro:  

o Ouders met meerdere kinderen op de 
Apollo 11 vanaf 9.00 uur  

o Ouders met 1 kind op de Apollo 11 
vanaf 17.00 uur 

Vrijdag 21 februari Studiedag 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari Krokusvakantie 

Maandag 2 maart Studiedag 

Vrijdag 13 maart Nieuwsbrief 6 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Marie-Louise Bijl en Marja Hamers 
 

 

Cluster 1  
In de maand januari hebben wij het gehad over ‘winterfeesten’. De kinderen weten hoe het Chinees 
Nieuwjaar is ontstaan en we hebben geleerd hoe we met stokjes moeten eten. Het was moeilijk om 
met stokjes te eten, maar wat was het leuk! 
Tijdens de weektaak hebben we geoefend met het namaken van een bouwwerk, kralenplank en het 
neerleggen van patronen. We hebben lampionnetjes versierd en hebben er patronen op geplakt. 

In de klas hebben we een themahoek waar we in de iglo kunnen spelen. Net zoals in het verhaal van 
‘lieve ijsbeer’ konden we vissen vangen en brieven sturen naar onze vrienden. Het was heel gezellig 
om in de hoek te spelen, maar ook wel koud in de iglo. 

Dit thema hebben we de letters S van sneeuw en W van winter geleerd. 

 
 

Cluster 2/3 
We hebben een feestmaand gemaakt van januari en februari. Om het thema ‘Chinees Nieuwjaar’ wat 
meer betekenis te geven voor de kleuters zijn we gaan werken met winterfeesten. In sommige 
klassen is een feestwinkel aanwezig waar spullen gekocht kunnen worden voor het feest wat er 
gevierd gaat worden. We hebben geleerd waarom het Chinees Nieuwjaar gevierd wordt. Er zijn 
uitnodigingen geschreven, voorwerpen geknutseld en zo bereiden we ons voor op de grote optocht 
van vrijdag 7 februari. 
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Groep 3 nadert het einde van kern 6 van lezen. Een bijzonder moment, want dan zijn alle letters om 
te leren lezen aangeboden. We zullen dit gezellig gaan afsluiten met onze maatjesklas. Groep 2 komt 
ook elke keer in aanraking met de letters die groep 3 leert, dus zij kunnen gezellig mee gaan doen 
met de afsluiting.  

 
Cluster 4/5 
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema “Chinees Nieuwjaar”. We hebben 
het  thema geopend met een presentatie over het Chinees Nieuwjaar van de moeder van Xintong en 
Chengjun en tijdens de presentatie hebben we zelfs een paar woorden Chinees geleerd.  

 
Wist je dat... 
 elk Chinees Nieuwjaar in het teken staat van een dier? Het jaar 2020 is het jaar van de Rat. De 

kinderen vonden dit ontzettend interessant.  
 alle kinderen het dier van hun geboortejaar op hun lampion hebben getekend?  
 de Chinezen een andere jaartelling gebruiken? Voor de Chinezen is 2020 het jaartal 4717. 
 er tijdens het Chinees Nieuwjaar heel veel lekkere hapjes worden gegeten? Daarom heeft 

cluster 4/5 bij de afsluiting van het thema heerlijke loempia’s gegeten. 
 de kleur rood het monster Nian wegjaagt? De kinderen hadden allemaal rode details in hun 

kleding verwerkt tijdens de afsluiting. 
 We ontzettend veel plezier hebben gehad tijdens dit thema?  

 

Cluster 6/7  
De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met het thema Chinees Nieuwjaar. We hebben ons 
ondergedompeld door middel van Grej’s of the day. Vanuit deze korte, prikkelende lessen hebben 
we nieuwe onderzoeksvragen bedacht. Die we presenteerden tijdens de drakenoptocht. Alle 
muurkranten vormden samen het lijf van de draak. We hebben uitgediept wat het lentefeest en 
lantaarnfestival inhouden, wat een leeuwendans is, welke goden een rol spelen bij het Chinees 
Nieuwjaar en hoe de Chinese dierenriem tot stand is gekomen. Zelfs hebben we het Chinese schrift 
bekeken. Dit alles leidde tot grote betrokkenheid met een mooie optocht tot besluit. 
 
Mocht u meer willen weten over Grej of the day? Klik hier. 
 

Cluster 8 
Naast het thema Chinees Nieuwjaar, is groep 8 druk bezig geweest met de eerste spannende stappen 
op weg naar de eindmusical; audities! Veel leerlingen wilden auditeren voor een grote rol en deden 
dat met verve. Dat maakt het erg lastig om te kiezen, maar het is gelukt! We hebben er het volste 
vertrouwen in dat iedereen een mooie, passende rol heeft gekregen en dat ze allemaal zullen stralen 
op het podium in juli! De eerste liedjes zijn al geschreven en de komende tijd gaan de leerlingen 
beginnen met het schrijven van het script, repeteren en natuurlijk het bouwen van ‘t decor. Kortom: 
er is een onwijs creatieve periode aangebroken. 
 
En alsof zo’n musical niet al spannend genoeg is, bezoeken veel groep 8’ers momenteel ook allerlei 
middelbare scholen. Informatieavonden, open les(mid)dagen, open dagen, alles om maar een zo 
goed mogelijke keuze te kunnen maken straks. 
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