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Blij nieuws 

 

 

 

 
Dinsdag 22 september hebben (juf) Karin 
en Hans een dochter gekregen. Ze heet 
Mara en het gaat met alle drie heel erg 
goed. Van harte gefeliciteerd! En geniet 

van alle mooie, nieuwe ervaringen! 
 

 

 
 

 

Ander leuk nieuws is dat Marjorie zwanger is. Vanaf 9 november zal Marjorie 
niet meer in de klas werken, omdat het moeilijk is om de 1,5 meter te 
waarborgen en dat is bij de aanvang van het derde trimester van de 
zwangerschap wel belangrijk. Vanaf de kerstvakantie zal Marjorie met verlof 
gaan. Tussen 9 november en de kerstvakantie gaat Marjorie andere 
werkzaamheden doen, waarbij de 1,5 meter wel gewaarborgd kan worden. 
Gelukkig hebben we de vervanging van Marjorie al kunnen regelen: Marloes 
Baas en Kim van Aalten willen graag het verlof van Marjorie op zich nemen. Zij 
hebben beiden al op de Apollo 11 gewerkt en zijn dus bekend met de school. 
Wij zijn hier heel blij mee. In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich aan u 
voorstellen. 

 
 
Update aanbouw  

 

Zoals u op de foto kunt zien vordert de aanbouw gestaag. De 
buitenkant begint al veel meer op de rest van het gebouw te lijken 
en ook binnen in het gebouw zijn de contouren al zichtbaar. Het 
gaat echter niet lukken om de aanbouw voor de herfstvakantie 
klaar te hebben. Daarom wordt de verhuizing van de groepen 8 en 
een deel van de interne verhuizing nu gepland op 
woensdagmiddag 11 november. Zoals het er nu naar uitziet kan 
groep 2/3A wel op vrijdag 16 oktober intern verhuizen. Zodra er 
meer nieuws is, laten we het u weten. 

 
 
 

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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COVID-19 en de invloed hiervan op het team 
Helaas voor ons allen zijn afgelopen maandag tijdens de persconferentie van de overheid de maatregelen 
omtrent het Corona-virus weer verscherpt, in ieder geval tot de herfstvakantie. Ook wij op school ondervinden 
hiervan de nadelige gevolgen. Wij werken er hard aan om het voor de kinderen zo “normaal” mogelijk te laten 
verlopen en ons inziens gebeurt dat ook.  
Wij willen u echter hierbij toch ook even een kijkje achter de schermen geven, dat dit niet zo gemakkelijk is als 
het wellicht lijkt. Sinds de eerste schoolweek hebben wij nog geen normale week kunnen draaien. Wekelijks 
zijn er dagen geweest waarop we invallers hebben moeten regelen en/of klassen moeten verdelen, omdat de 
leerkracht zich volgens de regels bij verkoudheidsklachten moet laten testen. Dit geeft extra werkdruk voor de 
leerkrachten in hetzelfde cluster, om de invaller (en/of de kinderen) zo goed mogelijk te begeleiden. 
Leerkrachten doen niks liever dan voor hun eigen groep staan en vinden het heel vervelend om zich “ziek” te 
moeten melden (terwijl zij zich onder normale omstandigheden met een verkoudheid gewoon op de 
werkvloer zouden begeven). Om dan toch zo snel mogelijk weer voor de groep aanwezig te kunnen zijn, kan er 
tegenwoordig gelukkig met voorrang getest worden. Dit betekent echter wel, dat er leerkrachten naar 
Haarlem of Rosmalen moesten rijden voor een test: maar alles in het belang van school en uw kind! 
Verder voeren wij ook echt liever live oudergesprekken dan online gesprekken, maar ook hier is wederom een 
besmettingskans aanwezig, die we zoveel mogelijk willen beperken. 
Daarnaast hebben we tot onze grote spijt een aantal uitjes in oktober voor de onderbouw moeten annuleren, 
omdat de overheid dringend adviseert terughoudend te zijn met schoolreisjes en het aantal reisbewegingen 
zoveel mogelijk te beperken. Wij als leerkrachten vinden dit heel jammer, dit zijn de krentjes in de pap van ons 
werk, maar het risico en de verantwoordelijkheid dat er toch op een of andere manier besmetting met het 
Corona-virus plaatsvindt, is te groot. En veiligheid gaat voor alles voor ons, voor u en voor de kinderen! Er zijn 
inmiddels al 2 scholen in de nabije omgeving (Vleuten) dicht geweest, omdat er meerdere besmettingen 
waren geconstateerd. Wij willen een sluiting van de school ten allen tijde voorkomen en gaan daarom zo 
respectvol mogelijk om met alle regels die hier in Nederland gesteld worden door de overheid. Wij hopen 
daarmee ook op uw begrip en respect! Alvast hartelijk dank hiervoor.  

 

 
Muziekles in de groepen 4/5 en 6/7 

 

 

De groepen 4/5 en 6/7 zijn gestart met muziekles op de maandagmiddag. Eens 
per drie weken is een groep aan de beurt en werken we aan luisteren, zingen, 
spelen en het lezen en noteren van muziek. De groepen 4/5 zijn momenteel 
vooral bezig met het creëren van muziekstukjes (eerst met boomwhackers, 
daarna met ritme-instrumenten) in kleine groepjes en dat gaat steeds beter. De 
leerlingen bedenken hun eigen manier van noteren, oefenen dit en presenteren 
het aan het eind van de les aan de rest van de klas.  

De groepen 6/7 zijn bezig met maat en ritme. Na het ontwikkelen van hun ritmegevoel, zijn we nu gestart 
met noten lezen. Voor veel leerlingen echt een nieuwe taal! Geïnspireerd op STOMP zullen ze binnenkort 
ook een ritmestuk gaan instuderen waarbij ze met allerlei spullen (die in eerste instantie geen 
muziekinstrument zijn) zullen musiceren. Spannend..! 

 

 
Theaterles 
De theaterlessen zijn dit jaar verdeeld in twee blokken. Het eerste blok werken we vooral aan het 
groepsgevoel en het (zelf)vertrouwen van de kinderen. Zo hebben de kinderen elkaar onder andere 
geblinddoekt rondgeleid. Dit was voor sommige kinderen spannend, maar we kwamen er al snel achter dat het 
met goede afspraken vooral erg leuk was. Daarnaast gaan de kinderen zelf ook veel aan de slag met het maken 
van toneelstukjes/opdrachten. Zo hebben ze in de groepen 4/5 toneelstukjes gemaakt met behulp van de Wie, 
Wat, Waar-vragen. De kinderen zijn ontzettend creatief en je ziet de kinderen groeien in hun theaterskills.  
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Thematisch onderwijs 
Als leerkrachten zijn we achter de schermen al druk bezig met het voorbereiden van het eerste thema van dit 
jaar: sterrenstof. Het belooft een interessant thema te worden, doordat het thema in de verschillende clusters 
op een andere manier aangevlogen gaat worden. Waar in de onderbouw buitenaardse belevenissen centraal 
staan, is dit in cluster 4/5 de wondere wereld en in de bovenbouw wereldsterren. In ieder thema worden 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek geïntegreerd. Als team zijn we heel druk bezig om dit 
systematischer en duurzamer neer te zetten, omdat we meer rendement willen halen uit de thema’s. Hiervoor 
moeten nieuwe didactieken onderzocht worden en andere inzichten over leren verweven in onze aanpak. Om 
dit goed te doen, hebben we besloten om dit jaar twee thema’s te doen (januari-februari en mei-juni). In de 
andere periodes zal er wel wereldoriëntatie gegeven worden, maar op kleinere projectbasis wat per 
groep/cluster kan verschillen (qua onderwerp, niet qua doelen). Zo hebben wij de tijd om het duurzaam 
werken goed op te starten. 

 
 
Oproep schoolplein 
Zoals eerder in deze nieuwsbrief vermeld is de aanbouw bijna klaar. Dan wordt het tijd voor de volgende stap 
en dat is het schoolplein. Naast dat we de fietsenstalling willen vergroten en de zandbak natuurlijk weer een 
plekje moet krijgen, willen we ook graag het schoolplein onder handen nemen. De OR heeft ook al 
aangeboden hierbij hulp te willen bieden. Maar…. een schoolplein aanpakken kost ook geld en dat is iets waar 
we in het onderwijs niet altijd de financiële middelen voor hebben. Dus heeft u leuke ideeën voor het 
schoolplein en vindt u het leuk om daarvoor bedrijven aan te schrijven om fondsen te werven, dan zijn we op 
zoek naar u! We willen graag een werkgroep maken van ouders en teamleden en met die werkgroep natuurlijk 
ook input ophalen bij de leerlingen. Wilt u hier iets in betekenen? Mail dan naar Marie-Louise 

(mbijl@apollo11.nl).  

 
Nieuws vanuit de MR  
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Hannah de Vos-Schimmel (oudergeleding). In de afgelopen 
jaren heeft zij zich ingezet voor de MR. We willen haar hiervoor nogmaals erg bedanken! Aan het eind van 
vorig schooljaar hebben ouders zich kunnen aanmelden voor een plek in de MR. We hebben hiervoor één 
aanmelding gekregen. Daarom hebben we geen verkiezing hoeven te houden en Marjolein Lantinga is de 
ouder die nieuw in de MR is gekomen. We zijn blij dat zij ons komt versterken!  
Afgelopen dinsdag heeft de eerste vergadering van het schooljaar plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering 
hebben we onder andere het jaarplan en de voortgang van de nieuwbouw besproken.  
We willen u 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, Judith Brouwer en Marjolein 
Lantinga) of door een mail te sturen naar mr@apollo11.nl.  
Op de website van de Apollo 11 kunt u ook een pagina vinden met meer informatie over de MR. Hier vindt u 
tevens een foto van de MR leden en leest u van welke kinderen deze MR leden de ouders zijn. 

 

Introductie contactpersonen Buurtteam 
Zoals ieder jaar stellen wij graag de contactpersonen vanuit het Buurtteam aan jullie voor. Zij zijn verbonden 
aan de Apollo 11 en zijn telefonisch, per mail of via het algemeen telefoonnummer/e-mail bereikbaar:  

 Sascha Kettenis 
06 33647379 
s.kettenis@buurtteamsutrecht.nl 
 
 

 Mounir el Kammouni 
06 10679398 

m.el.kammouni@buurtteamsutrecht.nl 
 
 

mailto:mbijl@apollo11.nl
mailto:mr@apollo11.nl
https://apollo11.nl/overons/medezeggenschapsraad/
mailto:s.kettenis@buurtteamsutrecht.nl
mailto:s.kettenis@buurtteamsutrecht.nl
mailto:m.el.kammouni@buurtteamsutrecht.nl
mailto:m.el.kammouni@buurtteamsutrecht.nl
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Dit doet het Buurtteam in het kort: 

 Het Buurtteam ondersteunt school met consult en advies over zorgsignalen betreffende leerlingen. 
Daarnaast zijn ze beschikbaar om uitgenodigd te worden bij gesprekken met leerlingen en 
ouders/opvoeders als dat wenselijk is. 

 Het Buurtteam ondersteunt u als gezin bij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei 
levensgebieden (opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en 
financiële vragen).  

 
Het is mogelijk dat de IB-er of leerkracht u adviseert om contact met het Buurtteam op te nemen, of dat 
school u uitnodigt voor een gesprek samen met het Buurtteam. De hulpverlening van het Buurtteam is op 
vrijwillige basis. 
 
 
Werkzaamheden Meerndijk/update verkeersveiligheid 
In bijlage 1 van deze nieuwsbrief kunt u een brief vanuit de gemeente vinden over werkzaamheden aan de 
Meerndijk. We zullen hier in de week na de herfstvakantie mogelijk wat hinder van ondervinden.  
 
In bijlage 2 vindt u een brief vanuit de gemeente over de verkeersveiligheid rondom de twee scholen aan de Ten 
Veldestraat. Deze brief is opgesteld naar aanleiding van het overleg tussen de twee scholen, de politie en de 
gemeente. 
 
 
Voorstellen stagiaires 

 

Beste ouders, 
 Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Nynke Nijenhuis, 21 jaar en ik woon 
nog bij mijn ouders in Amersfoort. Ik zit nu in mijn laatste jaar van de 
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) aan de Universiteit 
Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Deze studie is een combinatie tussen 
onderwijswetenschappen op de Universiteit en de PABO op de HU. Ik hou van 
lekker eten, leuke dingen doen met vriendinnen en van lezen. Daarnaast rijd 
ik elke zaterdagochtend paard. 
 Ik zal dit hele schooljaar stage lopen in groep 4/5B en ben daar in de 
afgelopen weken al met open armen ontvangen. Ik heb ontzettend veel zin in 
komend schooljaar en ik hoop dat enthousiasme ook over te brengen naar de 
kinderen! 
 Groetjes Nynke 
 

 
Beste ouders en/of verzorgers, 
Ik zal me even voorstellen: ik ben Mylain van Schaik, 19 jaar oud en 
tweedejaars student aan de Academische Lerarenopleiding Primair 
Onderwijs (ALPO) in Utrecht. Tot de zomer van 2021 zal ik iedere donderdag 
stagelopen op de Apollo 11 waarbij ik het eerste halfjaar begin in groep 
2/3C bij Marije Kuus. Na dit halfjaar zal mijn stage zich voortzetten in een 
andere groep, maar welke dat gaat worden is nog een verrassing...  
Mijn hobby's verder zijn sporten, lezen, het schrijven van poëzie en verhalen 
waarvan er één al tot een boek is uitgegeven, reizen, naar concerten gaan 
en leuke dingen doen met mijn vrienden en familie. Lesgeven is daarnaast 
ook mijn passie! Ik kijk uit naar een superleuke en leerzame tijd die mij te 
wachten staat op deze school! 
Groetjes Mylain  
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Beste ouders en verzorgers,  
Hierbij wil ik me graag voorstellen als stagiaire in groep 2/3A. Mijn naam is 
Dewi Oomen en ik ben 21 jaar. Ik zit in mijn laatste jaar van de academische 
pabo. Dit is een opleiding die de praktijk van de pabo combineert met de 
theorie van de universiteit. Dit doe ik in Utrecht. Buiten het bezig zijn met 
school en lesgeven, vind ik het leuk om muziek te maken, toneel te spelen 
en te dansen. 
Ik heb enorm veel zin in het komende jaar op Apollo 11! Ik kijk ernaar uit om 
met de kinderen aan de slag te gaan en hoop veel te leren van het gezellige 
en betrokken team. Ook hoop ik jullie gauw in de klas te zien! 
Groetjes, Dewi 
 

 
Hallo ouders/verzorgers! 
Ik ben Mick en ik ben 17 jaar. Met ingang vanaf 31 augustus ben ik 
stage gaan lopen bij Apollo 11. Ik zit nu in mijn tweede leerjaar van de 
opleiding die ik volg, namelijk onderwijsassistent. Ik volg deze 
opleiding in Woerden op mbo Rijnland en wil later een vak gaan 
studeren om les te geven in het voortgezet onderwijs. Dit is nu de 
tweede school waar ik stageloop en hoewel het natuurlijk even 
wennen is heb ik het er erg naar mijn zin. Ik loop stage op de maandag 
en dinsdag tot het einde van het jaar, in groep 4-5C bij juf Sanne. Ik 
kijk uit naar de rest van dit schooljaar! 
Groet Mick 
 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Damian Webeling, 22 jaar. Momenteel loop 
ik stage in groep 4/5A bij Jolien Heijman op de Apollo 11. Ik studeer de 
Academische lerarenopleiding basisonderwijs aan de Universiteit Utrecht en zit 
momenteel in mijn 3de leerjaar. De opleiding betreft een combinatie van 
onderwijswetenschappen en de Pabo, dit houdt in dat ik mij bezig zal houden 
met het lesgeven en hiernaast met het uitvoeren van onderzoek(en). Ik ben 
begin schooljaar gestart en heb de eerste weken als superfijn ervaren! Helaas 
heb ik door de huidige situatie slechts enkelen van jullie kunnen ontmoeten in 
mijn eerste maand, hopelijk worden dit er snel meer! Mocht u vragen hebben 
of een praatje willen maken, dan sta ik daar natuurlijk altijd voor open! 
Groet Damian Webeling 
 

 

Activiteiten komende weken   

Vrijdag 16 oktober Studiedag Alle leerlingen zijn vrij 

Maandag 19 t/m vrijdag 23 
oktober  

Herfstvakantie Alle leerlingen zijn vrij 

Maandag 26 oktober Studiedag Alle leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 6 november Nieuwsbrief november  

 
Met vriendelijke groet,  
Namens het team van de Apollo 11 
 
Marie-Louise Bijl  
 

 
 



6 

 

 
Cluster 0/1 
De eerste weken zitten er al weer op en wat een boel nieuwe indrukken! Het afscheid nemen op het 
schoolplein gaat steeds beter. De kinderen (en ouders) weten nu precies hoe het werkt. We hebben de 
afgelopen tijd vooral geïnvesteerd in het leren kennen van elkaar, door middel van allerlei soorten 
namenspelletjes. Samen met Aap en Tijger van de Vreedzame school hebben we afspraken gemaakt hoe we 
met elkaar en met de spullen omgaan op school. We hebben allerlei nieuwe liedjes geleerd: we zingen 
meerdere malen per dag, bijvoorbeeld voor het eten/drinken en bij het opruimen; zowel in het Nederlands als 
in het Engels.  

 

    
 
De komende periode gaan we werken aan: 
De herfst is nu in volle gang en leeft enorm in beide groepen, dus hier gaan we volop aan werken: 
woordenschat, tellen, liedjes, etc. Vanaf nu komt er elke 2 weken een nieuw cijfer van de week aan bod (we 
volgen de cijferreeks van 1 t/m 10). Dit cijfer wordt geïntroduceerd aan de hand van een “cijferspin”.  
 
Cluster 2/3 

 

 

 

Wat zijn we lekker gestart dit schooljaar! We hebben weer nieuwe 
kinderen in de klas, dus we hebben de afgelopen weken lekker veel 
samengewerkt. Spelen met kinderen die we nog niet goed kennen, 
spelletjes om de namen te leren kennen, dat zijn dingen waar we mee 
bezig zijn geweest. We hebben elke woensdag buiten gym van juf 
Marjolein. Zij doet ook veel spelletjes waar de groepsvorming en binding 
van de klas centraal staan. 
Groep 3 is begonnen met het leren lezen, we kunnen al best wat 
woorden lezen! We werken uit een rekenboek en leren de cijfers 
schrijven. Groep 2 is begonnen met de letter van de week. We hebben al 
naar de i en de s gekeken. We hebben aandacht besteed aan de vormen. 
Alle kinderen gingen met de vormenzoekers op zoek naar vormen in de 
klas. 

Wat kunnen we veel samen doen! We zijn veel aan het tellen, vouwen, bouwen, knutselen, zingen en 
spelen. 

 
De komende periode gaan we werken aan: 
De herfst is begonnen en dat is een heel fijn onderwerp om mee te werken. Er zijn zoveel liedjes, boekjes en 
spelletjes rondom de herfst, dus daar zullen we de komende tijd mee aan de slag gaan. Groep 3 oefent met 
het splitsen van cijfers terwijl groep 2 hoeveelheden telt en kijkt wat meer of minder is. Groep 3 gaat steeds 
meer letters leren om nog meer woorden te kunnen lezen en groep 2 ontdekt elke week een nieuwe letter.  

 
Cluster 4/5 
Ook in cluster 4/5 hebben we een fijne start gemaakt. We merken dat veel kinderen het weer leuk vinden om 
bij elkaar in de klas te zitten, maar het was op het begin wel weer even wennen. We hebben daarom veel 
spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen. Ook was de overstap van groep 2/3 naar groep 4/5 voor veel 
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kinderen best groot. We zijn enorm trots op de kinderen want ze doen het heel goed in de nieuwe klassen. Er 
wordt hard gewerkt, maar ook veel plezier gemaakt!  
De afgelopen weken hebben we veel aandacht besteed aan de Vreedzame School en we hebben meerdere 
lessen gegeven met de methode ‘Relaties en seksualiteit’. We hebben het onder andere gehad over verschillen 
tussen jongens en meisjes en het ontstaan van een baby in de buik.  

 
De komende periode gaan we werken aan: 
De komende periode gaan we starten met de lessen van verkeer. We gaan onder andere leren wat veilige 
plekken zijn om te lopen en te fietsen, wat de voorrangsregels zijn en hoe we veilig aan het verkeer kunnen 
deelnemen. Ook blijven we de tafels actief oefenen. Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 5 voor het eerst 
huiswerk mee voor topografie. We willen u vragen om uw zoon/dochter te helpen bij het leren van dit 
huiswerk.  

 
 
Cluster 6/7 
We zijn dit schooljaar in alle groepen goed gestart! Omdat de groepen dit jaar weer andere samenstellingen 
hebben gekregen, zijn we in de klas veel bezig geweest met het mixen van de kinderen uit de verschillende 
jaargroepen. Dit hebben we gedaan tijdens werkvormen behorend bij de Vreedzame School-lessen. Daarnaast 
zijn de kinderen een aantal keer van plek gewisseld in de klas en hebben ze met veel verschillende klasgenoten 
samengewerkt. We zien dat de kinderen dit goed oppakken en het leuk vinden om nieuwe klasgenoten te leren 
kennen!  
Bovendien gaat het plannen van de taken via Klasseplan steeds beter! De kinderen raken gewend aan het 
online afvinken van de taken en weten inmiddels waar ze de taken kunnen vinden. 

 
De komende periode gaan we werken aan: 
Werkwoordspelling is een belangrijk onderdeel in cluster 6/7. Zowel de kinderen uit groep 6, als groep 7 gaan 
hier de komende periode mee aan de slag. Daarnaast is het kritisch nakijken van het eigen werk van groot 
belang. Door je eigen fouten te verbeteren en ervan te leren, groei je uiteindelijk het meest!  
Omdat groep 8 deze weken op De Meander verblijft, heeft een aantal kinderen uit cluster 6/7 een ‘spoed-
mediatorentraining’ gekregen om de rol van de groep 8-leerlingen voor deze periode over te nemen. De 
andere kinderen zullen de komende periode een mediatorentraining krijgen. Ze nemen hun rol als mediator 
erg serieus en proberen conflicten op het schoolplein gezamenlijk op te lossen! 

 

Cluster 8 
Voor groep 8 was het misschien wel de spannendste start van allemaal, aangezien De Meander voor de eerste 
periode hun thuisbasis werd. Des te leuker vinden wij het dan ook om te zien dat de leerlingen dit avontuur 
positief tegemoet getreden zijn. Vanaf week 1 is het ontzettend gezellig. De leerlingen gaan, zowel in hun 
nieuwe klassen als tijdens groepsdoorbroken speel- of werkmomenten, voornamelijk ontzettend fijn met 
elkaar om. Momenteel oefenen we met het geven van feedback. Wanneer iets goed gaat, maar ook wanneer 
iets niet zo goed gaat.  

 
De komende periode gaan we werken aan: 
De komende periode zullen we allereerst de laatste Cito-toetsen (af)maken. Ook zullen we veel aandacht 
besteden aan het vak begrijpend lezen, verdergaan waar we zijn gebleven met English Tuesday en het project 
‘De Gouden Eeuw’ voortzetten.  
Naast het werken aan vakken, zijn alle leerlingen onderdeel van een commissie, waarmee ze plannen maken 
voor zaken als verjaardagen, zieke klasgenoten, de sfeer in de groep en nog veel meer. Middels 
klassenvergaderingen (die de leerlingen ook zelf leiden) praten de leerlingen elkaar bij en evalueren ze hoe het 
in de klas gaat. Heel gaaf om te zien hoe serieus en zelfstandig de leerlingen dit oppakken! 
 
 
N.B. Op de volgende pagina’s vindt u bijlage 1 en 2  
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Bijlage 1: informatie vanuit de gemeente over werkzaamheden Meerndijk 
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Bijlage 2: informatie vanuit de gemeente over verkeersveiligheid 

 

 

September/oktober 2020 
 

Verkeersveiligheid rond scholen in de Meern 

Als gemeente vragen wij uw aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de scholen Koningin Beatrixschool 
en Apollo 11 in De Meern.  
 

Kom lopend of op de fiets 
Koningin Beatrixschool is sinds het nieuwe schooljaar tijdelijk verhuisd naar Ten Veldestraat. Op deze 
locatie delen zij de schoolomgeving samen met de school Apollo 11. Dit heeft geleid tot extra drukte 
tijdens de ophaal- brengtijden. Uit recente gesprekken met de scholen en meerdere observaties blijkt 
dat het tijdens de ophaal- brengtijden het heel erg druk kan zijn rondom de scholen. Ouders en kinderen 
kunnen daar zelf wat aan doen. Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Zo wordt de 
schoolomgeving veiliger voor uw en andere kinderen en doen zij belangrijke verkeerservaring op. En als 
u toch (een keer) met de auto moet komen: rijd dan rustig, hou rekening met elkaar en spreek elkaar 
aan bij onveilig rijgedrag. 
 
Wat doet de gemeente? 
Als gemeente zorgen we voor een verkeersveilige inrichting van de weg. Een deel van de Ten 
Veldestraat is ingericht als een ‘schoolzone’. Zo zijn er rode en gele paaltjes, wegversmallingen, hoge 
drempels, borden en aanduiding op de weg aangebracht. De scholenaanpak van gemeente Utrecht is 
vraaggericht en sluit aan bij de wensen vanuit de scholen. Doordat er gevaarlijke situaties ontstaan, 
heeft de gemeente samen met de scholen besloten om het pleintje naast de gymzaal tijdens de ophaal- 
brengtijden zoveel mogelijk autovrij te houden. Dat betekent dat ouders hier niet kunnen parkeren. Wij 
vragen hiervoor uw begrip.  
 
Verder kan de gemeente digitale snelheidsdisplays (smileys) ophangen als daar behoefte aan is. Deze 
borden helpen automobilisten om hun snelheid in de gaten te houden. Bewust verkeersonveilig gedrag 
kan worden beboet door de politie.  
Ook zou het goed zijn als er informatieborden komen om op een speelse manier aandacht te vragen 
voor verkeersveilig gedrag. De gemeente is bereid om hieraan mee te denken als de school hierom 
vraagt.   
 
Wat kan de school doen?  
We stimuleren de scholen om de ouders regelmatig te informeren over verkeersveiligheid en 
verkeersonderwijs (via onder andere ouderavond, schoolkrant en website). Het is essentieel dat ook de 
scholen zich inzetten voor de veiligheid en bereikbaarheid van de school-thuisroutes van de leerlingen. 
De school gebruikt in alle groepen een actuele verkeersmethode en besteedt in alle groepen structureel 
tijd aan verkeersonderwijs (o.a. theoretische en praktische verkeersexamen). 
 
Wat kunt u zelf doen? 
Een veilige schoolomgeving krijgen we niet alleen met dit soort maatregelen. Het helpt enorm als 
iedereen zich bewust is van zijn of haar eigen verkeersgedrag. Rij rustig en hou rekening met elkaar. 
Juist hier. En kom dus zoveel mogelijk lopend of op de fiets. 
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Praktische tips 
Verkeer is mensenwerk. Daarom kan iedereen een steentje bijdragen aan veiligheid in het verkeer. 
Veilig Verkeer Nederland heeft speciaal voor ouders en kinderen paar tips op een rijtje gezet, die helpen 
voor meer veiligheid onderweg naar school: 

1. Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of fietsen.  
2. Toch een keer met de auto naar school? Parkeer iets verderop en loop het laatste stukje. 
3. Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen.  
4. Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname. 
5. Wordt je kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je omgaat met smartphonegebruik in het 

verkeer 
6. Houd je aan de verkeersregels 
7. Geef ruimte aan kinderen en vermijd schoolzones 
8. Houd extra rekening met kwetsbare verkeersdeelnemers 
9. Rij relaxed, gun jezelf en anderen de tijd 

 
Verder kunnen ouders zelf (VVN-) acties in de buurt te houden. Op de site van Veilig Verkeer Nederland 
staan diverse campagnes (www.vvn.nl). Doormiddel van verschillende campagnes willen zij iedereen 
enthousiasmeren om bij te dragen aan meer verkeersveiligheid. Kijk ook op de internetpagina 
www.utrecht.nl/verkeersveiligheid, wat u nog meer kunt doen. 
 
Wij hopen dat alle inzet van gemeente, school en ouders eraan bijdraagt dat uw schoolomgeving veiliger 
wordt. Als u nog meer ideeën, suggesties of vragen heeft dan horen wij dat graag, 
 
Meer informatie 
Op www.utrecht.nl/verkeersveiligheid vindt u meer informatie over verkeersveiligheid in Utrecht. 
 
Neem bij vragen contact met ons op via telefoonnummer 14 030 
 
Met algemene vragen over uw wijk kunt u terecht bij wijkbureau Vleuten – De Meern  
of telefoon 14 030. 
 

 
 

      
 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11

