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Achter de schermen 
Ook in deze nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte brengen van wat wij de afgelopen weken 
achter de schermen geregeld hebben. Naast dat we met de normale griepklachten te maken hebben, 
merken we ook steeds meer van de consequenties van het Corona virus en de bijbehorende 
maatregelen. In de afgelopen weken zijn meerdere leerkrachten ziek geweest. Dit hebben we veelal 
intern kunnen oplossen door: 

 leerkrachten die ambulante tijd hebben voor de klas te laten staan. Dit is in de afgelopen 
maanden vijf keer gebeurd (twee keer in cluster 2/3, één keer in cluster 4/5 en twee keer in 
cluster 6/7). Hierbij hebben leerkrachten soms delen van dagen overgenomen om elkaar ook de 
ruimte te geven hun taken te doen; 

 leerkrachten voor een ander cluster in te zetten, dan waar ze werkzaam zijn. Dit is de afgelopen 
periode twee keer gebeurd (één keer in cluster 4/5 en één keer in cluster 6/7) en hadden we nog 
een keer extra gepland, maar kon door toename in ziekte niet doorgaan; 

 groepen verdelen. Dit is de afgelopen periode drie keer gebeurd in cluster 6/7;  

 werkzaamheden niet door laten gaan, zoals groep 11, ook dit is de afgelopen periode één keer 
gebeurd om een groep in cluster 4/5 op te vangen; 

 groepen 8 samenvoegen, dit is één keer gebeurd in de afgelopen periode om een zieke 
leerkracht in cluster 4/5 te vervangen en twee keer omdat een leerkracht in groep 8 ziek was. 

Al met al komt dat uit er op neer dat we er met het team in de afgelopen periode 14 keer voor 
gezorgd hebben dat een klas niet naar huis gestuurd hoefde te worden. Wij zijn heel blij met deze 
flexibiliteit, maar realiseren ons ook wat dat voor het team betekent en hopen dat we hier later niet 
de prijs voor betalen. 
Daarnaast hebben we ook groepen naar huis moeten sturen. Dit hebben we de afgelopen periode 
redelijk goed kunnen beperken door alle interne flexibiliteit, maar is door de aangescherpte 
maatregelen vandaag (vrijdag 13 maart) bij vier groepen gebeurd. Daarnaast kon de 
werkdrukverlaging vandaag niet doorgaan doordat een vijfde leerkracht ziek thuis moest blijven.  
 
 
Nieuwbouw 
Ook in deze nieuwsbrief willen wij u een update geven van de stand van zaken met 
betrekking tot de nieuwbouw. Zoals het er nu voorstaat, is de aanbouw nog steeds in de 
zomervakantie klaar. Daarnaast zullen er ook twee interne verbouwingen plaatsvinden en 
die staan op dit moment gepland voor de twee aankomende vakanties, dus de mei- en 
pinkstervakantie.  
Verder zullen we op maandagavond 6 april een gezamenlijk overleg hebben met KMN Kind 
& Co, waar we gezamenlijk gaan nadenken over de inrichting van de gezamenlijke ruimtes.  

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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Activiteiten komende weken  

Maandag 16 maart Start thema 4 ‘Samen leven’ 

Vrijdag 10 april Nieuwsbrief 7 

  

Activiteiten met een aanpassing die 
gepland stonden in de komende 
weken 

 

Kamp cluster 6/7 Gaat NIET door op woensdag 18 t/m vrijdag 20 maart 
Gaat WEL door op maandag 6 t/m woensdag 8 juli  

Apollotheater cluster 2/3 Gaat NIET door op woensdag 1 april 
 
We houden op de hoogte of dit op een ander moment kan 
plaatsvinden of dat het niet door kan gaan dit schooljaar.  

 
Met vriendelijke groet,  
 
Marie-Louise Bijl en Marja Hamers 
 

 

Cluster 1  
Afgelopen woensdag zijn wij naar het Castellum gewandeld. Het was gelukkig heel mooi weer, dat 
was wel fijn want het was een lange wandeling. We hadden de activiteit: het kabouterpad. De 
kinderen hebben met kaboutermutsen de kabouters gezocht en een heleboel opdrachten 
uitgevoerd. Ze hebben met een verrekijker kabouters gezocht, geholpen met een vogelnestje maken, 
het pad schoon geveegd, met handen gemeten hoe dik de boom was, paddenstoelen gezocht en 
geiten geaaid. Bij de geiten konden we voelen of ze warm of koud waren en hoe zacht ze waren. Het 
was heel erg leuk en hebben veel plezier gemaakt. 
Afgelopen donderdag zijn de grote maatjes bij ons op bezoek geweest en hebben een verhaal 
voorgelezen. De kinderen hebben een paspoort van hun grote maatje gekregen en een boekenlegger 
gekregen. Het was erg gezellig en leerzaam. 
  
Wij gaan de komende tijd werken aan: 
We gaan werken met de thema’s brandweer en politie. Er komt in beide klassen een hoek waar de 
kinderen kunnen spelen. Ook gaan wij extra oefenen met de cijfers en zullen er weer een aantal 
letters centraal staan. De kinderen gaan ook leren om kritisch naar hun bouwwerk te kijken. 

 
 
Cluster 2/3 
We zijn met een paar nieuwe dingen gestart. Groep 2 werkt nu uit het Kleuterpleinboekje om al een 
beetje te oefenen voor groep 3. Groep 3 is begonnen met de methode Staal, daar leren de kinderen 
spellingcategorieën. Wij hebben de hakwoorden, de zingwoorden en de luchtwoorden al geleerd. 
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We zijn al begonnen met het oefenen voor het Apollotheater. We hebben een toneelgroep, een 
zanggroep en een dansgroep. Alle kinderen mochten hun voorkeur doorgeven en bij het oefenen 
gaan de kinderen naar de leerkracht die de toneelles, de zangles of de dansles geeft. Zo zitten we 
ineens met allerlei andere kinderen in de klas en dat is eigenlijk ook wel heel gezellig. We hopen dit 
Apollotheater nog aan u te kunnen laten zien dit thema. Komt u dan kijken? 
 
Wij gaan de komende tijd werken aan: 
We gaan werken met het thema Ziekenhuis. We hebben drie afdelingen gekozen die centraal komen 
te staan in alle klassen. We behandelen de oogarts, gipskamer en kraamafdeling. Om dit zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken voor de kinderen, mogen zij vanuit huis spulletjes meenemen die 
aansluiten bij deze onderwerpen. Werkt u zelf in deze branche en lijkt het u leuk om in één of 
meerdere groepen een gastles te komen geven, neem dan even contact op met de 
groepsleerkracht(en).  

 
 
Cluster 4/5 
De afgelopen periode heeft cluster 4/5 hard gewerkt aan het oefenen van de tafels 1 t/m 12. Er zijn 
veel stickers te verdienen als het lukt om een tafel op te noemen bij de juf. Het doel is om aan het 
einde van het schooljaar alle stickers te hebben en dus alle tafels te kennen. We houden ons veel 
bezig met lezen. Alle leerlingen gaan ontzettend goed vooruit met lezen. Groep 4 is nu, naast groep 
5, ook gestart met begrijpend lezen. Naast al het harde werken doen we wat vaker aan ontspanning. 
We genieten van groepsspelletjes en gaan regelmatig nog even extra naar buiten..  
 
Wij gaan de komende tijd werken aan: 
Natuurlijk blijven de komende tijd werken aan het oefenen met de keersommen. Het nieuwe thema 
‘Samen leven’ zal ons een kijkje geven in de leefwereld van een kind in een paar andere landen. Wij 
vinden ons leven hier vaak fijn en heel normaal. Maar hoe is het eigenlijk in andere landen 
geregeld?  We zullen leren over de verschillen tussen arm en rijk maar ook over verschillende 
normen en waarden. Heel interessant en leerzaam!  

 
 

Cluster 6/7  
We gaan starten met het nieuwe thema ‘Samen leven’. Tijdens dit thema gaan we aandacht 
besteden aan de Nederlandse staatsinrichting en democratie. Daarnaast werken de leerlingen 
groepsdoorbroken toe naar een eigen Apollo-partij die gedurende het thema vorm zal krijgen door 
de input die de leerlingen in de lessen krijgen. Het belooft weer een interessant thema te worden.   
 
 
Cluster 8 
Bij groep 8 is na de vakantie de focus op de musical gegaan. Tijdens schooltijd wordt 
hiervoor al voldoende tijd vrij gemaakt.  
Maar aangezien het werken aan de musical zo leuk is zijn de leerlingen niet meer uit de 
school weg te krijgen. Zelfs na schooltijd wordt er met plezier door gerepeteerd en scènes 
geschreven. Hopelijk vieren de groep 8’ers ook nog weekend. Wij houden u op de hoogte. 
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