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Hoe ziet het er volgend jaar uit?
Voordat de informatie gegeven wordt over het nieuwe schooljaar, bedanken we iedereen voor zijn/haar
bijdrage aan een super mooi schooljaar! In het onderstaande schema ziet u welke leerkracht er volgend
schooljaar voor welke groep staat. We gaan werken met 13 groepen en daarnaast zijn er nog wat
veranderingen volgend jaar.
Op donderdagmiddag 9 juli staan de leerkrachten voor hun nieuwe groep om samen met de kinderen
alvast vooruit te blikken naar het nieuwe schooljaar tijdens de wisselmiddag.

0/1 A Astronautjes

0/1 B Raketjes
2/3 A
2/3 B

2/3 C
4/5 A
4/5 B
4/5 C
6/7 A
6/7 B
6/7 C

Jolanda Marijnissen – Wierts (ma t/m wo en
vrijdag om de week)
Esther Janssen (do en vrijdag om de week)
Esther Janssen (ma)
Laura van den Beukel (di t/m vr)
Willemijn van der Sloot (ma t/m do)
Sanne van der Woerd (vr)
Rozanne de With (ma & di)
Sarah Jeninga (wo t/m vr) – tot ongeveer half
januari
Daarna staat Rozanne de hele week voor 2/3 B
Marije Kuus (ma, wo t/m vr)
Joery Hijne (di)
Jolien Heijman (ma t/m vr)
Marjorie Henriquez (ma t/m vr)
Sanne van der Woerd (ma t/m wo)
Lisanne Kok (do & vr)
Rémon de Bruin (ma t/m do)
Mark van Beuningen (vr)
Mark Atema (ma & di)
Anouk Wildervanck (wo t/m vr)
Marjolein Ellenbroek - Heuven (ma & di)
Rozanne de With (wo t/m vr) – tot ongeveer half
januari
Karin Goes (wo t/m vr) – vanaf ongeveer half
januari (na zwangerschapsverlof)
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8A

Joery Hijne (ma)
Annemieke Peene (di t/m vr)
Mark van Beuningen (ma & di)
Sanne Torré (wo t/m vr)

8B
Vakleerkracht
Gymnastiek

Mark Atema (wo t/m vr)
Marjolein Ellenbroek - Heuven (wo) – speellokaal
Lisanne Kok (wo)
Annemieke Peene – groepen 4 t/m 7
Maandagmiddag
Annemieke Peene
Maandagochtend

Theaterles
Muziekles
Groep 11
Zorg
IB

Jolien Gjaltema - van Rooij (ma t/m wo)
Sarah Jeninga (wo & vr) – vanaf ongeveer half
januari

Onderwijs ondersteunend personeel
Conciërge
Administratie
Schoolleiding en specialisten
Schoolleder
Waarnemend schoolleider
Onderbouw coördinator
Bovenbouw coördinator
Schoolopleider

Specialist excellentie
Specialist toekomstgericht leren
Onderwijskundig ICT’er
Anti-pest coördinator (vertrouwenspersoon
leerlingen)
Vaste invaller

Marscha Middelkoop (ma t/m vr)
Uitbesteed aan SPO
Marja Hamers (ma t/m do)
Marie-Louise Bijl (wo en vr)
Esther Janssen (wo)
Mark van Beuningen (wo)
Jolien Gjaltema - van Rooij (wo) – vanaf ongeveer
half januari
Willemijn van der Sloot (vr)
Jolanda Marijnissen - Wierts
Joery Hijne (wo)
Mark van Beuningen (do)
Marjolein Heuven
Joery Hijne (do)

Net als in het schooljaar 2019-2020 krijgt de school in 2020-2021 extra middelen door de financiering in
het kader van werkdrukverlaging. Door deze financiering hebben wij één leerkracht in het team die 1
dag als vaste invaller op de Apollo 11 werkt. Dit betekent dat iedere leerkracht een aantal keer per jaar
een dag buiten de klas kan werken aan de voorbereiding van een thema of andere activiteiten voor het
cluster waar de leerkracht in werkt.

Studiedagen 2020-2021
Rondom herfstvakantie
Studiedag 1
Studiedag 2
Rondom krokusvakantie
Studiedag 3
Studiedag 4
SPO studiedag (nr. 5)
Aansluitend op Pasen
Studiedag 6

Vrijdag 16 oktober 2020
Maandag 26 oktober 2020
Vrijdag 19 februari 2021
Maandag 1 maart 2021
Maandag 22 maart 2021
Dinsdag 6 april 2021
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Aansluitend op Pinksteren
Studiedag 7
Dinsdag 25 mei 2021
Studiedag 8
Woensdag 26 mei 2021
Het vakantierooster en overzicht vrije dagen is terug te vinden in nieuwsbrief 8.

Nieuws vanuit het team
Karin Goes (groep 6/7A) is zwanger en gaat direct na de zomervakantie met zwangerschapsverlof.
Echter voor vrouwen die zwanger zijn en hun derde trimester ingaan heeft het RIVM speciale richtlijnen
opgesteld. Voor Karin gaat haar derde trimester in op maandag 6 juli en vanaf dat moment wordt
geadviseerd om niet meer voor de groep te staan. Karin gaat daarom de laatste twee weken van het
schooljaar andere werkzaamheden verrichten en het overnemen van haar groep hebben we gelukkig
intern kunnen regelen.

Verbouwing
U heeft het maandag vast wel gezien, een grote hijskraan was bezig met onze aanbouw. De bouw heeft
een tijdje stil gelegen maar gelukkig zijn ze deze week weer begonnen. Dit betekent wel dat de
oplevering een vertraging heeft opgelopen. Het is zeer waarschijnlijk dat het nieuwe gedeelte nog niet
klaar is als de school weer start na de zomervakantie. Op dit moment onderzoeken we wat precies de
consequenties zijn, over hoeveel weken we het hebben en welke mogelijke oplossingen er zijn. Zodra
we dit weten zullen we dit aan u laten weten.

In memoriam Hans Oostendorp
Op 8 april 2020 is Hans Oostendorp, de man van Marleen Lancee, die tot
2018 intern begeleider was op de Apollo 11, op 41 jarige leeftijd overleden.
Veel van u kennen Marleen vast nog wel. Maar ook Hans speelde een
prominente rol op de Apollo 11. Jarenlang zag u hem op 5 december in een
rol die hem uitstekend paste en die hij altijd met veel plezier vertolkte. Wij
leven mee met Marleen, Anna, Stan en de kleine Gijs. Je man en vader al zo
vroeg moeten missen, is niet makkelijk. Wij wensen hen dan ook alle sterkte
om dit grote verlies te dragen.

ICT
De afgelopen tijd heeft ons nieuwe inzichten gegeven m.b.t. het effectief inzetten van ICT in onderwijs.
Zo gaan we vanaf volgend jaar door met de inzet van Google Classroom in de groepen 6,7 en 8.
Daarnaast zijn we de afgelopen tijd veel effectiever gaan werken met Gynzy en dan vooral op het vlak
rekenen. Kinderen werken vanaf groep 5 werken met gerichte doelenkaarten. Op die manier krijgen de
kinderen veel meer inzicht in hun leren en kunnen ze effectief aan de leerdoelen werken die op dat
moment van belang zijn voor een goede ontwikkeling op het gebied van rekenen. Meer weten over
Gynzy? Bekijk dan eens de FAQ op onze website.

MR
In de afgelopen maanden zijn er meer vergaderingen van de MR geweest dan gebruikelijk. De MR heeft
onder andere meegedacht over het heropenen van de school na de periode van het thuisonderwijs. In
de afgelopen vergadering is de schoolgids voor het komende schooljaar besproken en we hebben naar
het jaarplan gekeken. In het jaarplan staan de speerpunten en doelen per cluster beschreven waaraan
komend schooljaar gewerkt gaat worden.
We hebben afscheid genomen van Marjolein (personeelsgeleding) aangezien ze drie jaar in de MR heeft
gezeten. Joery heeft haar plek overgenomen. We zijn blij dat Joery ons nu komt versterken en we willen
Marjolein bedanken voor alle inzet! Voor Hannah (oudergeleding) is dit ook het laatste schooljaar in de
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MR. We willen ook Hannah bedanken voor alle tijd en inzet. Daarom zoeken we per volgend schooljaar
een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR.

Gezocht: nieuw lid voor de
medezeggenschapsraad!
De oudergeleding van de MR heeft een vacature. We zijn op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich
beschikbaar wil 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 30 augustus 2020 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.

Zonnebrand
De zomermaanden breken weer aan, dus tijd voor zonnebrand nieuws. We
willen u laten weten dat het voor de leerkrachten onmogelijk is om de
kinderen in te smeren met zonnebrand. De pauze duurt een half uur en
meestal zijn kinderen dan in beweging en als het erg warm is zoeken ze vaak
al zelf de schaduw op. We willen u adviseren om uw kind aan het begin van
de schooldag goed in te smeren met een hoge factor, zodat uw kind tijdens
de momenten dat er buiten wordt gespeeld, goed beschermd is voor
zonnebrand.
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Aanpassing pauzerooster
De afgelopen 3 weken is met een pauzerooster gewerkt, waarbij de pauzes verdeeld werden over de
periode 11.30 – 13.30 uur. De ervaringen van zowel teamleden als leerlingen is dat met name de eerste
pauze van 11.30 uur best vroeg is en de laatste pauze om 13.00 uur best laat. Daarom passen we het
pauzerooster vanaf maandag 29 juni aan naar de normale pauzetijden tussen 12.00 en 13.00 uur.

Gevonden voorwerpen
We hebben in de afgelopen maanden weer heel wat gevonden voorwerpen verzameld. Op woensdag 1
juli en vrijdag 3 juli zullen we die spullen na schooltijd (vanaf 12.00 uur) op een tafel bij het grasveld
neerleggen, zodat u kunt kijken of er nog iets van uw zoon/dochter tussen zit. Wat daarna nog blijft
liggen, zullen we het schenken aan een goed doel.

Oproep vanuit cluster 1 & 2/3
Ieder jaar vragen we u als ouders van de onderbouwgroepen om ons te helpen met het schoonmaken
van speelgoed. Op vrijdag 10 juli (Apollodag) zullen er na schooltijd materialen klaarliggen bij het
grasveld om schoongemaakt te worden. U kunt dit dan mee naar huis nemen en in de week erna op
maandag, dinsdag of woensdag weer op school afgeven. U kunt dit dan neerzetten waar het grasveld
overgaat in tegels (in de buurt van het hek). Er ligt bij het meenemen van de materialen een aftekenlijst,
waarop kan worden aangegeven wie wat meeneemt voor de schoonmaak. We hopen dat u dat
gezamenlijk oppakt, want vele handen maken licht werk. Bij voorbaat dank voor uw hulp!
Omdat in de laatste week het speelgoed is schoongemaakt mogen de kinderen van maandag 13 juli tot
en met donderdag 16 juli, iedere dag een ander stuk speelgoed meenemen. Dit speelgoed is om binnen
mee te spelen. Wilt u er aan denken dat alles voorzien is van naam en klas en dat het in een plastic tas
meegenomen wordt? Er zijn dan namelijk geen luizenzakken meer, waarin het bewaard kan worden.

Activiteiten komende weken
Woensdag 1 juli

Vrijdag 3 juli

Inschrijven via Parro
Vanaf 8.30 uur voor ouders met
meerdere kinderen op de Apollo 11
Vanaf 13.00 uur voor ouders met één
kind op de Apollo 11

Voor leerlingen groep 1 t/m 7

Gevonden voorwerpen
Rapport 2

Vanaf 12.00 uur bij grasveld
Voor leerlingen groep 1 t/m 7

Inschrijven via Parro sluit om 17.00
uur

Dinsdag 7 juli
Woensdag 8 juli
Donderdag 9 juli
Vrijdag 10 juli

Gevonden voorwerpen
10 minutengesprekken (facultatief)
15.00 – 17.00 uur
10 minutengesprekken (facultatief)
13.00 – 17.00 uur
Wisselmiddag
Apollodag

Vanaf 12.00 uur bij grasveld
Voor leerlingen groep 1 t/m 7

Speelgoed mee naar huis om schoon
te maken

Cluster 1 & 2/3

Voor leerlingen groep 1 t/m 7
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Maandag 13 juli
Dinsdag 14 juli
Donderdag 16 juli

Musical groep 8A
Musical groep 8B
Geen overstap

Vrijdag 17 juli

Start zomervakantie

Leerlingen zijn om 14.45 uur
uit en daarna is het
zomervakantie!
Alle leerlingen vrij

Met vriendelijke groet,
Marja Hamers en Marie-Louise Bijl

Cluster 0/1
Wat is het fijn om weer met zijn allen in de klas te zijn! Wij zijn volop bezig met het thema zomer. We
hebben in beide groepen een ijskraam gemaakt, met uiteraard de nodige Coronamaatregelen. De
kinderen verkopen de heerlijkste ijsjes in allerlei smaken en er worden ook verschillende ijsjes
geknutseld.
Wij gaan de laatste weken de cijfers 1 t/m 10 herhalen en we leren de cijfers 11 en 12. Deze week
hebben wij de letter M geleerd.. mmm lekker ijsje!
We maken er nog 3 gezellige weken van en dan op naar een fijne vakantie!

Cluster 2/3
Allereerst willen we even zeggen dat we erg blij zijn dat we het schooljaar nog met de hele groep
kunnen afsluiten. Het is weer zo gezellig met zijn allen, maar ook wel weer wennen. We besteden
aandacht aan de afspraken in de klas en genieten ervan dat we weer met verschillende kinderen kunnen
spelen.
Groep 3 is bijna klaar met de methode van rekenen. We gaan alles wat we hebben geleerd nog herhalen
in de kring, met de spelletjes die in de klas liggen en tijdens het werken. Groep 2 werkt stapje voor
stapje naar groep 3 toe. We zorgen ervoor dat de kinderen de getallenlijn tot 20 helemaal kennen. We
oefenen alle cijfers en soms al een beetje erbij of eraf, zoals: ‘Ik heb er 5, hoeveel heb ik er als er nog 2
bijkomen?’ Ook zijn we begonnen met splitsen. Als je de 5 in twee stukken hakt, dan wordt dat
bijvoorbeeld 2 en 3.
We zijn blij verrast hoeveel letters de kinderen van groep 2 al kennen! We oefenen met woorden
hakken en weer aan elkaar plakken, luisteren naar de eerste of de laatste klank in een woord en rijmen.
Dat zijn allemaal spelletjes die horen bij het voorbereidend lezen.
Groep 3 gaat naar het einde van de leesmethode, we controleren nog een keertje hoever de kinderen
zijn gekomen met lezen, zodat zij in groep 4 lekker verder kunnen gaan.
En verder kletsen we over de dingen ons bezighoudt en besteden we een beetje aandacht aan het
begrip ‘vakantie’. We maken er nog een paar gezellige weken van!
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Cluster 4/5
Wat is het fijn dat we allemaal weer op school kunnen zijn en alle leerlingen weer samen zijn! Het was
wel weer even wennen om in het schoolritme te komen. Door middel van spelactiviteiten zorgen we er
op een positieve manier voor dat we elkaar weer een stukje beter leren kennen. De komende weken
zullen we ook regelmatig tijd besteden aan leuke activiteiten en spellen zodat we de laatste periode
goed en gezellig beleven met elkaar.

Cluster 6/7
In cluster 6/7 zijn we heel blij dat we weer op school aan de slag konden de afgelopen tijd. Het was fijn
om weer met de hele klassen aanwezig te zijn. We zijn o.a. bezig met groepsvorming. Zo hebben we
iedere dinsdag een les waarin we met elkaar gesprek gaan en elkaar nog beter leren kennen en iedere
donderdag een creatieve les over onszelf of juist over iemand anders.
Daarnaast hebben we voor alle vakken de draad weer opgepakt.
In de week waarin het kamp zou plaatsvinden hebben we een flinke draai gegeven aan het programma.
We werken nog wel aan de basisvakken en daarnaast hebben we iedere dag een activiteit waarin de
groepen in de mix gaan. Bij mooi weer gaan we die week ook activiteiten buiten organiseren.

Cluster 8
Wat een leuke, spannende periode is er na de vakantie aangebroken! De leerlingen besteden steeds
meer tijd aan het instuderen van tekst, liedjes, raps en dansjes voor in de musical en ook het decor krijgt
(dankzij de hulp van vele creatieve ouders) steeds meer vorm. Over een week is de spannendste dag van
allemaal; dan zal de musical worden gefilmd.
Het zijn de laatste weken basisschooltijd, de laatste loodjes. Daarna zomervakantie en dan: op naar het
voortgezet onderwijs!

Groep 11
Komende maandag hebben de groep 11-leerlingen weer een live-bijeenkomst, waarin gesproken gaat
worden over de afgelopen periode (waarin ze met “creatief denken” aan de slag zijn gegaan) en wordt
vooruitgeblikt op het komende schooljaar.
Voor een paar leerlingen wordt dit ook meteen de eerste bijeenkomst (zij zouden precies met groep 11
starten toen we ineens thuis gingen werken). Zij zullen volgend jaar alsnog het eerste halfjaar meedoen
(na een half jaar evalueren we altijd).
De leerkrachten van de clusters 4/5, 6/7 en 8 zullen goed in de gaten houden hoe het bij de start van het
nieuwe jaar met deze leerlingen gaat en hen vooral ook in de klas uitdaging bieden.
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