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Welkom op de Apollo 11!
We starten in het nieuwe schooljaar weer met nieuwe kinderen
in diverse groepen. Welkom en we wensen jullie een hele fijne
tijd op de Apollo 11!

De school gaat weer beginnen
Het team van de Apollo 11 is weer gezond teruggekomen van vakantie en we hebben er veel zin in om
het nieuwe schooljaar te beginnen. Deze week hebben we er met z’n allen hard aan gewerkt om weer
zo normaal mogelijk naar school te gaan. We hopen dat alle leerlingen ook gezond starten aan het
schooljaar.
Door COVID-19 blijven afspraken zoals we in de laatste nieuwsbrief van het afgelopen schooljaar
gecommuniceerd hebben wel belangrijk. Gelukkig is de situatie zo dat de manier die we toen
gecommuniceerd hebben, ook de manier gaat worden waarop we naar school gaan op de Apollo 11.
Wat is belangrijk om te weten?
Aankomst en vertrek op school:
 Alle leerlingen starten om 8.30 uur. Dit betekent dat wij het op prijs stellen als de kinderen die
zelfstandig naar school kunnen komen, dit ook doen. Daarnaast willen wij u vragen om zodra u
uw kind(eren) naar school gebracht heeft, zo snel mogelijk weer te vertrekken. U neemt in de
ochtend dus buiten het schoolplein afscheid van uw kind(eren).
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We gebruiken de ingangen van het schoolplein als volgt:
o De leerlingen van de groepen 0/1 en 2/3 die op de fiets komen, zetten hun fiets in de
fietsenstalling bij de aanbouw. Hier kunnen de leerlingen via het grasveld/speeltuintje
komen.
o De leerlingen van de groepen 0/1 en 2/3 die lopend komen, gaan via het hoge hek
(helemaal links vanaf de straat gezien) het schoolplein op.
o Alle leerlingen die met de auto gebracht worden, komen via het middelste hek het
schoolplein op. Dit geldt ook voor de leerlingen van 4/5 en 6/7 die lopend komen.
o Alle leerlingen van de groepen 4/5 en 6/7 die op de fiets komen, gaan door het meest
rechterhek (gezien vanuit de straatkant) het schoolplein op.
o De leerkrachten van cluster 0/1 (en in de eerste twee weken ook de leerkrachten van
cluster 2/3) staan vanaf 8.20 uur buiten om de leerlingen op te vangen.
o Teamleden die geen groep hebben, zullen buiten staan om de leerlingen te ontvangen
op het schoolplein.
 Om 14.45 uur, als de school uit gaat, kunt u buiten het hek op uw kind(eren) wachten. Het is fijn
als u zich daarbij zoveel mogelijk verspreid over de buitenruimte die er is. De leerkrachten zullen
na schooltijd op het schoolplein aanwezig zijn. In principe willen wij u vragen om zoveel mogelijk
via mail/telefoon met de leerkrachten van uw kind te communiceren. Echter, persoonlijk
contact is ook belangrijk, dus indien u een korte vraag heeft die persoonlijk beter past, kunt u dit
na schooltijd doen. Hierbij is het wel belangrijk om 1,5 meter afstand te houden. Zodra uw
kind(eren) bij u zijn, wilt u dan ook weer zo snel mogelijk vertrekken?
We realiseren ons dat dit deze ‘regels’ niet allemaal even fijn zijn, maar zeker gezien de stijging van
het aantal Coronapatiënten is het belangrijk om het naar school gaan op deze manier te
organiseren.
Op vakantie geweest?:
Vanuit de rijksoverheid is de volgende informatie verstrekt over de regels voor ouders,
onderwijspersoneel en leerlingen na een vakantie in het buitenland:
Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen net als iedereen in Nederland na een verblijf in het
buitenland het dringende advies krijgen 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Als dit
advies geldt voor terugkomst uit een land, dan staat dit in het reisadvies van dat land van het ministerie
van Buitenlandse Zaken (BZ). Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine voor u na een vakantie
in het buitenland? Dan mag u niet op school of op het schoolplein komen. We willen u vragen om hier
zorgvuldig mee om te gaan.
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en
meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij gezondheidsklachten.
Ventilatie:
In het nieuws wordt veel gesproken over de ventilatie van scholen. Ook bij ons en het bestuur van SPO
Utrecht is hier aandacht voor. Alle scholen van SPO Utrecht worden in de komende periode nog
gecheckt en daarnaast zullen wij alle ramen zoveel mogelijk open laten staan. Indien dit door
weersomstandigheden of geluid niet mogelijk is, dan worden de ramen in ieder geval tijdens pauzes
open gezet.
Gesprekken:
Gesprekken doen we op twee manieren. Ofwel via Google Meet of op school. Als het op school is, dan is
het wel op afspraak. Zowel u als de leerkracht kan om een afspraak vragen. Verderop in de startbrief
informeren wij u over hoe de organisatie van de startgesprekken wordt vormgegeven.
Hygiëne:
De hygiëne afspraken blijven gehandhaafd, waarbij er meteen vanaf het begin weer veel aandacht zal
worden besteedt aan deze afspraken, zoals extra vaak handen wassen. Bij de start van de dag zullen we
de handen van de leerlingen voorlopig blijven desinfecteren. De rest van de dag wassen de kinderen hun
handen met water en zeep en drogen hun handen af aan een papieren handdoekje.
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De leerkrachten zullen extra aandacht besteden aan het schoonmaken van de onderdelen van het lokaal
die veel worden aangeraakt.
Traktaties:
In verband met COVID-19 is het bij verjaardagen alleen mogelijk om te trakteren met een door de
fabriek verpakte eetbare traktatie.
Theaterlessen, presentaties theaterlessen en Apollotheater:
Vanaf woensdag 2 september starten de theaterlessen weer. Alle leerlingen krijgen twee periodes per
jaar theaterlessen van Lisanne Kok. Door de maatregelen rondom COVID-19 is het helaas niet mogelijk
om prestentaties van de theaterlessen voor ouders te doen en dit geldt ook voor het Apollotheater. We
zijn op dit moment wel aan het kijken hoe we op een goede manier de presentaties van de
theaterlessen wel kunnen laten plaatsvinden, bijvoorbeeld aan de maatjesgroepen
Update aanbouw
In de afgelopen weken heeft de aanbouw al steeds meer vorm
gekregen en ook op dit moment wordt er nog hard aan gewerkt.
We zullen u via nieuwsbrieven en eventueel aanvullende
communicatie op de hoogte houden van de ontwikkelingen met
betrekking tot deze aanbouw.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de Beatrixschool in de schoolgebouwen naast onze school
ingetrokken is. Dit betekent dat er op hetzelfde tijdstip naast de leerlingen van de Apollo 11 ook de
leerlingen van de Beatrixschool naar school komen. De kinderen van de Beatrixschool komen vooral
lopend of op de fiets naar school. Voor de veiligheid van de kinderen is het fijn als de leerlingen van de
Apollo 11 ook zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school komen.
Waar gaan de leerlingen de school binnen?
Totdat de aanbouw klaar is gaan de leerlingen van de groepen 0/1 en 2/3 via de hoofdingang naar
binnen. De groepen 4/5 en 6/7 gaan via de ingang van de BSO/kinderdagverblijf naar binnen.
De groepen 8 zitten tot de herfstvakantie in het gebouw van De Meander. De ouders van deze leerlingen
zijn hierover nog apart geïnformeerd. Tegen de herfstvakantie wordt u opnieuw geïnformeerd over
waar leerlingen naar binnen gaan, waarbij dit is aangepast aan de nieuwe situatie.
Gymrooster
Het gymrooster van de groepen 2 t/m 8.
Woensdag - Mark Woensdag - Marjolein (v.a. herfstvakantie) Donderdag Vrijdag
08:30

4/5 A

2/3C

6

8A

09:15

4/5 A

2/3B

6

8A

10:00

4/5 C

2/3A

7

4/5B

10:45

4/5 C

7

4/5B

11:30

8B

2/3 B

2/3 A

12:15
13:00

2/3C

13:45

8B
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De groepen 2/3 krijgen op woensdag gymles van Marjolein Ellenbroek – Heuven en de andere keer van Mark
Atema. Tot de herfstvakantie hebben we geen speellokaal, maar we proberen om zoveel mogelijk buiten
gymles te verzorgen. Dit geldt ook voor de groepen 0/1.
Parro
In de afgelopen week bent u als ouder gekoppeld aan de nieuwe groep van uw kind(eren). Als u al aan de
Parro app gekoppeld was, is dat automatisch gegaan en indien u nog niet gekoppeld was, dan heeft u per
mail een uitnodiging ontvangen om te koppelen aan Parro. Mocht u niet gekoppeld zijn en geen
uitnodiging ontvangen hebben, kunt u dit laten weten aan Marie-Louise Bijl (mbijl@apollo11.nl). Vorig
schooljaar is er ook een Parroleidraad opgesteld. Deze zal als bijlage verstuurd worden bij de mail van
deze startbrief.
In kalender van de Parro app zijn de afgelopen week ook alle activiteiten opgenomen voor dit
schooljaar. Hierin zijn ook de nu al bekende uitstapjes opgenomen. Mocht hier ouderhulp voor nodig
zijn, dan laten we u tijdig weten hoe we dit op een goede manier kunnen vormgeven binnen de RIVMrichtlijnen.
Wij willen u vragen om in de Parro app aan te geven of u wel of niet toestemming geeft voor het delen
van beeldmateriaal van uw kind(eren). Als school zijn wij verplicht om u dat ieder jaar aan het begin van
het schooljaar te vragen. Het voordeel van het registreren hiervan in de Parro app is dat u hier altijd
kunt zien of u wel of niet toestemming gegeven heeft. En leerkrachten hebben hierdoor ook altijd een
actueel overzicht. Zeker binnen de Parro app vinden we het leuk om u op de hoogte te houden van het
reilen en zeilen in de groep van uw kind. Zeker nu u als ouder niet in de school komt, is het fijn om soms
een inkijkje te hebben in de school. We hopen daarom dat u hiervoor toestemming wilt geven, dat
maakt het voor de leerkracht makkelijker om foto’s te delen. Wij willen u vragen om uiterlijk vrijdag 4
september uw privacy-voorkeuren ingevuld te hebben bij uw kind(eren).
Hoe kunt u dit doen?
 Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’.
 Tik op privacy-voorkeuren.
 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potloodje achter het kind.
Praktische start schooljaar
Om maandag 31 augustus meteen goed te kunnen starten met de kinderen,
willen wij u vragen om de kinderen de volgende dingen mee naar school te
geven:









Sloffen/binnenschoenen zonder veters met harde onderkant of plastieken/crocsachtige sloffen
(groepen 0/1 en 2/3). Deze laatste soort sloffen hebben onze voorkeur omdat deze in het toilet
minder snel ‘vies’ worden. Graag deze sloffen/binnenschoenen en andere spullen die leerlingen
mee naar school nemen, graag voorzien van een naam.
Een etui (leerjaar 3 en hoger).
Audio: liefst koptelefoons of anders eventueel oortjes (leerjaar 3 en hoger). Voor leerjaar 3
kunnen we uit ervaring zeggen dat alleen een koptelefoon geschikt is.
Een vulpen of stabilo-pen (leerjaar 6 en hoger).
Gymspullen (geldt voor alle groepen vanaf leerjaar 2, vanaf woensdag nodig)
Voor alle groepen: wilt u in de eerste schoolweek uw kind een vakantiefoto meegeven naar
school?
Oproep: heeft u nog ondergoed of makkelijk zittende (jogging)broeken/leggings in de maten
van de jonge kinderen? Kunt u deze inleveren dan bij de leerkrachten van de onderbouw?
Alvast bedankt!

Nog even de afspraken op een rij:
 Om 8.20 gaan de deuren open voor alle leerlingen.
 Om half 9 start de les.
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 Wilt u uw kind(eren), als het even kan, lopend of met de fiets brengen en ophalen?
 De schoolgids staat op de website: www.apollo11.nl
 Om u goed te kunnen bereiken bij calamiteiten of andere momenten dat het noodzakelijk is om
contact te hebben, willen wij u vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 4 september uw
gegevens gecontroleerd te hebben in het ouderportaal in Parnassys en de informatie die aangepast
moet worden te mailen naar administratie@apollo11.nl. Indien u onder schooltijd anoniem gebeld
wordt, wilt u dan de telefoon opnemen? Dit kan de leerkracht van uw kind zijn.
Clusteravonden
In week 37 zijn de clusteravonden. Dit jaar zullen we de clusteravonden online via Google Meet doen.
Dat was een lastige beslissing en is ook best spannend, maar binnen de school een clusteravond
vormgeven met de ruimtes die wij hebben, lukt helaas niet.
Op donderdag 3 september ontvangt u informatie over het leerjaar/cluster van uw kind(eren). Vorig jaar
zijn informatiebrieven gemaakt en die gebruiken wij dit jaar weer. We hebben hier als feedback op
gekregen dat het wel wat lange brieven waren, maar omdat het organiseren van een online avond
gecombineerd met alle andere opstartactiviteiten al best wat vraagt van het team, is ervoor gekozen
hier nu beperkt iets aan te doen.
De clusteravond zal bestaan uit twee delen:
 Aanvullende informatie die van toepassing op het leerjaar/cluster is. Dit wordt per
cluster anders vormgegeven. Het ene cluster kiest ervoor om dit vorm te geven voor het
hele cluster en een ander cluster kiest ervoor om dit per leerjaar te organiseren.
 Het andere deel bestaat uit een kennismaking met elkaar. We zullen u allen dan kort de
gelegenheid geven om u voor te stellen aan de andere ouders en ook de leerkracht(en)
zullen zich voorstellen. Omdat veel groepen nieuwe samenstellingen hebben, is het fijn
om te weten welke ouders er bij de kinderen uit de klas horen.
U ontvangt voorafgaand aan de avond dus twee linkjes voor een Google Meet bijeenkomst met daarbij
nog wat specifieke informatie over hoe de clusteravond er voor het betreffende cluster uit komt te zien.
De avonden starten om 19.00 uur en zijn uiterlijk om 20.00 uur weer afgelopen. De data zijn:
Groepen 0/1
maandag 7 september (hierbij zijn ook de ouders van kinderen die later in
het jaar – tot en met december – instromen aanwezig)
Groepen 2/3
dinsdag 8 september
Groepen 4/5
woensdag 9 september
Groepen 6/7
donderdag 10 september
Groepen 8
maandag 7 september

Startgesprekken
Het is, nu er een nieuw schooljaar begonnen is, fijn voor de leerkracht om te weten hoe het met uw kind
gaat en welke verwachtingen u en uw kind hebben voor het komende schooljaar.
Daarom zijn er op dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 september startgesprekken in de middag.
In dit gesprek geeft u, vanaf groep 5 samen met uw kind, informatie aan de leerkracht.
Voor leerlingen die bij dezelfde leerkracht blijven geldt dat er vrijblijvend startgesprek gevoerd kan
worden. Dit vindt dan plaats op aanvraag van de leerkracht of u als ouder. U wordt via de Parro app
uitgenodigd om in te schrijven voor het startgesprek.
Net als de rapportgesprekken zijn de startgesprekken op school. We willen u vragen om zo dicht
mogelijk op de starttijd naar school te komen en ook direct na afloop van het gesprek/de gesprekken de
school weer te verlaten.
Om de gesprekken voor te bereiden krijgt u vooraf van de leerkracht een digitale vragenlijst per mail.
Indien u een gesprek heeft met de leerkracht, vragen wij u deze vragenlijst samen met uw kind digitaal
in te vullen en terug te mailen naar de leerkracht. De leerkracht laat u per mail weten wanneer de lijst
kan worden ingeleverd. Voor de kinderen die dit schooljaar starten in groep 1 heeft het startgesprek al
telefonisch plaatsgevonden en vindt er na ongeveer zes weken het zes-weken-voortgangsgesprek plaats.
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Activiteiten komende weken
Maandag 31 augustus
Maandag 7 september

Eerste schooldag

Dinsdag 8 september

Informatieavond groepen 0/1 (en
instroomleerlingen t/m december) en
groepen 8 via Google MEET
Schoolfotograaf

Woensdag 9 september

Informatieavond groepen 2/3 via
Google MEET
Schoolfotograaf

Donderdag 10 september
Dinsdag 14 september
Woensdag 15 september
Donderdag 16 september
Vrijdag 2 oktober

Informatieavond groepen 4/5 via
Google MEET
Informatieavond groepen 6/7 via
Google MEET
Startgesprekken

Iedereen start weer om 8.30
uur

U kunt zich in de week
voorafgaand aan de
startgesprekken inschrijven
via Parro

Nieuwsbrief oktober

Met vriendelijke groet,
Marie-Louise Bijl
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