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Aanbouw 
De aanbouw is toch echt in de afrondende fase gekomen. Vanaf dinsdag 27 oktober zit groep 2/3A in 
het nieuwe lokaal in de aanbouw en gisteren (donderdag 5 november) is groep 4/5A ook naar een nieuw 
lokaal verhuisd. Op woensdag 4 november hebben de groepen 2/3 de primeur gehad en gymles gehad 
in het nieuwe speellokaal.  

Foto’s 2/3A en leerplein beneden 

 
 

Foto’s 4/5A en leerplein boven 

 
 
Komende week gaat groep 6/7A in het begin van de week ook verhuizen en op woensdagmiddag 11 
november worden de groepen 8 verhuisd van de Meander naar de Apollo 11. Heel fijn dat alle groepen 
dan vanaf donderdag 12 november weer op één locatie zitten.  
 
Fietsenstalling 
Als groep 8 weer terug is op de Apollo 11, komen er ook weer veel fietsen bij. Daarom zijn we in overleg 
om de fietsenstalling uit te breiden, maar dat gaat nog even duren. Hiervoor hebben we de volgende 
tijdelijke oplossing:  

 de groepen 1 & 2/3 zetten hun fiets in de fietsenrekken bij de ingang van de aanbouw; 
 Het team zet de fietsen tijdelijk achter de school; 
 de groepen 4/5, 6/7 en 8 zetten hun fiets in de fietsenstalling. 

 
Gebruik ingangen 
Vanaf donderdag 12 november gaan de kinderen via de volgende ingangen naar binnen: 

 Deur aanbouw: groepen 2/3 en groepen 4/5 (de groepen 4/5 gaan daar direct met de trap naar boven); 
 Hoofdingang: groepen 1 en groepen 8; 
 Ingang Kind & Co: groepen 6/7. 

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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Stappenplan flexibel onderwijs  
In de afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met het inrichten van flexibel onderwijs. Deze vorm 
van onderwijs is nodig als een leerkracht moet testen of in quarantaine moet (maar niet ziek is), een 
leerling in quarantaine moet (maar niet ziek is) of bij een lockdown. Om ervoor te zorgen dat u snel zicht 
hebt op wat er gebeurt als zo’n situatie zich voordoet hebben wij een infographic ‘stappenplan flexibel 
onderwijs’ voor de onderbouw en bovenbouw gemaakt. Naast de stappen die hier doorlopen worden, 
krijgt u altijd aanvullende informatie vanuit de leerkracht, de bouwcoördinator of de schoolleider. In de 
bijlagen van de mail over deze nieuwsbrief vindt u de infographics voor de onder- en bovenbouw. 
 
 
Peiling verkeerssituatie 
We hebben al op een aantal momenten aandacht besteed aan de verkeerssituatie rondom school. 
Vorige week is op een aantal dagen ook politie aanwezig geweest om naar de situatie te kijken en zij 
hebben ook met ouders en buurtbewoners gesproken. Met de Beatrixschool is afgesproken om op beide 
scholen ook een poll te houden onder ouders. We vinden het heel fijn als u deze poll uiterlijk vrijdag 13 
november zou willen invullen. De vragen gaan over de veiligheid op de rotonde (bij de Van 
Heemskerklaan), de Van Heemskerklaan en de Ten Veldestraat. Alvast hartelijk dank hiervoor. 
 

 
Oproep schoolplein (herhaling) 
In de vorige nieuwsbrief heeft onderstaande oproep gestaan voor ouderhulp voor de inrichting van het 
schoolplein. Hierop hebben we één aanmelding gekregen van een ouder. Dat is super fijn! We zouden 
het fijn vinden als naast deze ouder en ouderhulp vanuit de OR er nog één of twee ouders extra 
aansluiten. Dus… vindt u het leuk om hierover mee te denken? Mail dan naar Marie-Louise 

(mbijl@apollo11.nl).  

Informatie vanuit nieuwsbrief oktober 

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 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.  

 

Enquête thuisonderwijs 
In de week voor de herfstvakantie heeft u de enquête thuisonderwijs ingevuld. We hebben in totaal 110 
reacties gekregen, dus dank daarvoor! Bij het opstellen van onze vormgeving van flexibel onderwijs 
hebben wij vanuit die reacties ook al aanpassingen gedaan ten opzichte van de situatie in maart/april. 
Om u een voorbeeld te noemen, zowel in de onder- als bovenbouw zijn via Google Meet online 
instructies gegeven door de leerkracht. Voor de kerstvakantie zullen wij u nog uitgebreider informeren 
over de informatie vanuit deze enquête thuisonderwijs. Omdat de enquête is vormgegeven door de 
Medezeggenschapsraad en het team van de Apollo 11 samen, wordt voordat wij het met u 
communiceren, deze informatie eerst nog besproken in de MR-vergadering van eind november.  
 
Nieuws vanuit de MR  
Vorige week heeft de tweede MR vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden. In deze vergadering is 
de begroting van het schooljaar 2020-2021 toegelicht en goedgekeurd. Ook heeft de penningmeester 
van de OR hun begroting toegelicht. Ook deze begroting is goedgekeurd. In deze vergadering is tevens 
gesproken over de verkeersveiligheid rondom de school. De ouders en leerkrachten van de MR vinden 

https://forms.gle/2PCyuyGTiqrsi85Z6
mailto:mbijl@apollo11.nl
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dat het gevaarlijke situaties oplevert. Om een helder beeld te creëren is besloten dat Marie-Louise dit 
gaat peilen bij alle ouders van de school (zie de hierboven vermelde poll). 
 
We willen u laten weten dat ouders onderwerpen kunnen agenderen die vervolgens besproken worden 
in de MR. Dit kunt u doen door één van de ouders uit de MR aan te spreken (Brigitte Arends, Judith 
Brouwer of Marjolein Lantinga) of door een mail te sturen naar mr@apollo11.nl. 

 
Voorstellen leerkrachten 

 

Ik ben Marloes Baas. Veel kinderen en ouders uit hogere groepen zullen mij nog 
kennen omdat ik tot mei 2019 op de Apollo 11 gewerkt heb, voornamelijk in de 
groepen 1 t/m 6. In de tussenliggende periode heb ik mijn blik verruimd door 
op een aantal verschillende scholen te werken, maar het contact met een groot 
deel van het team van Apollo 11 is altijd gebleven. 
 
Vanaf 9 november tot eind mei kom ik Marjorie vervangen in groep 4/5B 
tijdens haar zwangerschapsverlof. Leuk om weer terug te zijn! Een aantal 
kinderen in deze groep heb ik jaren geleden bij de kleuters al in de groep 
gehad. 
In de afgelopen twee weken heb ik al in een aantal groepen ingevallen en het 
voelde meteen weer als vanouds; een fijn en enthousiast team dat met elkaar 
mooi onderwijs verzorgt! 
 
In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn hond Mats, het liefst in het bos of op 
andere mooie plekken. Daarnaast houd ik van tennissen en loop ik regelmatig 
een rondje hard. 
 
Ik heb heel veel zin om de komende maanden op maandag, dinsdag en 
woensdag in groep 4/5 te komen werken en de kinderen en ouders te 
ontmoeten! 
 
Graag tot ziens! 
 
Groetjes Marloes 
 

 
Toen ik 10 jaar geleden afstudeerde op de Apollo 11 en ik direct een 
baan aangeboden kreeg, twijfelde ik geen moment! Een groeiende 
Daltonschool met een leuke populatie en geweldige medewerkers, dat is 
echt een plek waar je je kunt ontwikkelen als startende leerkracht. Dat 
heb ik dan ook volop gedaan. Twee jaar geleden nam ik afscheid om ook 
in andere omgevingen ervaring op te doen. Nu ga ik  weer voor twee 
dagen op deze school werken en dat vind ik superleuk! Voor de ouders 
en kinderen die mij nog niet kennen: ik ben Kim van Aalten, 31 jaar en ik 
woon in de Meern samen met mijn vriend. Samen met Marloes Baas zal 
ik de groep van Marjorie Henriquez overnemen in verband met haar 
zwangerschap. Ik heb er zin in om er samen met de kinderen en collega's 
een mooie periode van te maken! 
 
Groetjes Kim 
 

 

 
 
 
 

mailto:mr@apollo11.nl
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Voorstellen stagiaires 

 

Beste ouders en/of verzorgers,  
Graag wil ik me voorstellen, mijn naam is Loïs Wisseloo, ik ben 17 jaar en kom 
uit Woerden. Sinds oktober loop ik stage op de Apollo 11 in groep 6/7A bij 
Rémon de Bruin. Op dit moment zit ik in mijn eerste jaar van de PABO op de 
Hogeschool Utrecht. Buiten school en lesgeven vind ik het erg leuk om te 
turnen en te koken. Elke donderdag zal ik in de klas te vinden zijn en ik kijk 
heel erg uit naar de rest van een leerzame en leuke tijd in en voor de klas! 
Groetjes Loïs  

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Dhana Braaksma, 17 jaar oud en ik 
woon in de Meern. Ik doe nu de opleiding Helpende zorg & welzijn. Deze 
opleiding probeer ik in één jaar te doen. Daarna wil ik door studeren naar 
een niveau vier opleiding onderwijsassistent. Verder vind ik het ook leuk om 
met vrienden af te spreken, te hockeyen, lekker eten te maken en met de 
hond lopen. Ik loop stage op de maandag en de dinsdag in groep 1A bij juf 
Jolanda. De eerste week werd ik met open armen ontvangen door de 
kinderen en het team van Apollo 11.  
Ik heb erg veel zin in aankomend jaar.  
 
Groetjes Dhana  

 

 
 

Activiteiten komende weken   

Vrijdag 4 december Sinterklaasviering 
Nieuwsbrief december 

Sinterklaas zal dit jaar alleen met de 
kinderen in de school gevierd worden, 
zonder aankomst buiten. 

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

 

 
Cluster 0/1 
Net als voor de herfstvakantie zijn we nog steeds helemaal in herfstsfeer. We hebben een 
herfstwandeling rondom de school gemaakt. De heksenhoek en kabouterhoek zijn gewisseld tussen de 
groepen 1, zodat er weer nieuwe verhalen gespeeld kunnen worden in elke groep. De champignons 
waren na de vakantie flink gegroeid! We hebben geleerd dat elke paddenstoel een hoed en een steel 
heeft en onder de grond schimmeldraden.  
Verder is de aanbouw beneden (zo goed als) af en is het speelplein op de gang behoorlijk uitgebreid. 
Samen met de BSO is er een nieuwe invulling gegeven om te spelen. Zo staat er een nieuw huisje, zijn er 
podiumdelen waaraan en waarop gespeeld kan worden en is er meer ruimte om te bouwen.  
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De komende periode gaan we werken aan: 
De komende week gaan we nog verder met de herfst en daarna zullen we stilstaan bij Sint, die dit jaar al 
vroeg aankomt. In de kring en in het spel zullen we aandacht besteden aan de dobbelsteenstructuur 
(ook leuk om thuis spelletjes met dobbelstenen te spelen, zodat ze de structuur gaan herkennen), 
verdelen we woorden in klankgroepen (bv. beu-ken-noot-je, e-gel), we zetten het cijfer 3 centraal (met 
de buurgetallen 1 en 2). En natuurlijk zingen we veel liedjes en hopen we snel te gaan gymmen in de 
nieuwe speelzaal! 
 
 
Cluster 2/3 
Groep 3 leert steeds beter lezen! In de herfstvakantie hebben veel kinderen thuis geoefend en dat 
kunnen we horen hoor. De kinderen lezen steeds meer woordjes ‘geplakt’, in plaats van de woorden te 
hakken. We zijn ook hard aan het rekenen. Getallen splitsen, getallenlijnen bekijken, tellen in sprongen 
van 2 en van 5. We zijn begonnen met de ‘verhaalsommen’. Bij elke som kan een verhaaltje verteld 
worden, vanuit een tekening kun je een som ontdekken en sommen kun je ook laten zien met 
materialen. 
Groep 2 is lekker aan het sorteren. Spullen liggen van groot naar klein of van lang naar kort. De cijfers 
komen regelmatig aan bod. Wat zijn de buurgetallen van het cijfer, waar staat het cijfer in de getallenlijn 
en hoeveel is dat cijfer eigenlijk? We kijken nog elke week naar een letter van de week. We zoeken 
plaatjes van de letters, luisteren naar woorden met die letter en proberen hem al een beetje te 
schrijven. 
We hebben samen met juf Lisanne veel theaterlessen gehad. We hebben veel geoefend met het 
uitbeelden van de emoties. De laatste weken zijn we aan het oefenen met het verhaal van de Gruffalo. 
Binnenkort mogen we gaan optreden voor onze grote maatjesklas! 
 
De komende periode gaan we werken aan: 
De tijd van Sinterklaas en Kerst komt eraan. Dat is voor groep 2/3 een hele leuke, maar natuurlijk ook 
drukke tijd. We gaan door met het oefenen van lezen. Kunnen n.a.v. de feestdagen op allerlei manieren 
verder gaan met tellen, getallenlijnen, sommetjes enzovoort. We hebben binnenkort nog een optreden 
voor onze grote maatjesklas. En we hopen vooral dat we de komende tijd zoveel mogelijk op school 
kunnen komen en iedereen gezond blijft! 
 

 
Cluster 4/5 
Wat is het fijn om te zien dat de kinderen nog goed de regels en afspraken weten na de vakantie. De 
gouden weken zijn voorbij en we zien dat elke groep al echt aan elkaar gewend is en weten wat ze aan 
elkaar hebben. 
We zijn in groep 4 begonnen met de tafels en ook groep 5 is weer lekker bezig met het herhalen van de 
tafels. Er zijn zelfs alweer een paar tafeldiploma’s gehaald! Ook is groep 5 begonnen met deelsommen. 
Een goede reden om de tafels dus extra te oefenen.  
De kinderen hebben kennis gemaakt met hun kleine maatje. Oo, wat vonden de groepen 4/5 het leuk! 
Sommige kleine maatjes vonden het spannend, maar ze werden heel lief en goed begeleid door de 
kinderen uit 4/5. Ze gingen samen een dobbelspel spelen om elkaar beter te leren kennen. Daarna 
werden alle kleine maatjes weer netjes teruggebracht naar hun groep en kwamen de kinderen trots 
terug in de klas. 
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De komende periode gaan we werken aan: 
Nog even en Sinterklaas is weer in het land. Dat is een thema dat ook binnen groep 4/5 nog erg actueel 
is. 
Groep 4 gaat met rekenen aan de slag met de tafel van 10, maken kennis met de digitale tijd (de hele 
uren) en de halve uren op de analoge klok worden herhaald. Ook komt de kalender aan bod. Denk aan 
verschillende soorten kalenders, de maanden, weken en hoe het aflezen van verschillende kalenders 
werkt. 
Met spellingen komen de volgende categorieën aan bod, -eeuw-ieuw-woord, langermaakwoord en 
voorvoegsel.  
Groep 5 gaat met rekenen verder met tafels, deelsommen, geldbedragen boven de € 100 verschillende 
lengtematen, zoals km- m- cm en grammen en kilogrammen en de digitale tijd. 
Met spelling komen de volgende categorieën aan bod, klankgroepenwoorden van de a-lijst, één woord 
met drie categorieën en kilowoord. 
Daarnaast gaan we verder met verkeer en de Engelse lessen. Ook blijven nog wekelijks de Vreedzame 
school lessen aan bod komen. 
  

 
Cluster 6/7 
De leerlingen uit groep 6 zijn inmiddels gestart met de typecursus via het programma van Ticken.nl. Dit 
is een online programma waarbij kinderen op school en thuis aan de slag kunnen met het behalen van 
hun typediploma. De leerlingen zijn enthousiast begonnen, onderstaand een aantal reacties:  
 
Sam: ‘Ik vind typen leuk, omdat ik snel blind wil leren typen.’ 
Rebeka: ‘Marjolein kwam bij ons in de klas en die heeft uitgelegd wat we moesten doen.’  
Carlijn: ‘Ze typte terwijl ze ondertussen naar haar schoenen keek. Dit vonden we leuk en daardoor 
dachten wij: wow, dit willen we ook kunnen.’ 
Semm: ‘Ik wil ook zo snel kunnen leren typen en we oefenen dit nu heel vaak.’ 
Rebeka: ‘Aan het einde van de les krijg een spelletje om de nieuwe letter te oefenen en die spelletjes 
zijn leuk.’ 

 
De komende periode gaan we werken aan: 
In groep 6 en 7 gaan we bij rekenen de focus leggen op het automatiseren en komt het cijferend 
optellen, aftrekken en vermenigvuldigen actief aan bod. 
Bij spelling maken we kennis met nieuwe categorieën van STAAL. Dit zijn de taxi- en chefwoorden voor 
groep 6 en de Franse en Engelse leenwoorden en het militair woord voor groep 7. 

 

Cluster 8 
VERHUIZING 
Komende woensdag is onze laatste dag op de Meander. Dat betekent dat we vanaf donderdag 12 
november weer terug zijn op de Apollo. We willen u daarom vragen om uw kind woensdag 11 november 
een extra tas mee te geven waarin schoolspullen kunnen worden gedaan.  
Die middag zullen het meubilair en al onze andere spullen verhuisd worden, zodat we op donderdag 
weer aan de slag kunnen aan de Ten Veldestraat.  
We zijn heel blij dat we volgende week weer zowel als team als qua leerlingen “compleet” zijn! 
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RELATIES EN SEKSUALITEIT 
In tegenstelling tot andere jaren, behandelen we verschillende onderwerpen vanuit dit thema in deze 
maand. We gaan in op soorten relaties, verkering, veranderingen tijdens de pubertijd bij jongens en 
meisjes (lichamelijk) en veilige seks.  

 
 
 
N.B. In de bijlagen van de mail vindt u de stappenplannen flexibel onderwijs 

 
 

 

      
 

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

