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De eerste dagen thuisonderwijs
Maandag werden we verrast door het nieuws dat het basisonderwijs ook dicht zou gaan. Na dinsdag een
lange dag van voorbereidingen door het team is het gelukt om op woensdag in alle groepen online les
aan te bieden. Het is soms nog wat onwennig, omdat in principe je microfoon uit moet staan, maar waar
zit die ook alweer? En als je dan iets mag zeggen, moet de microfoon ook weer aan. Zo is dat toch
regelmatig switchen, maar er is goed mee geoefend.
Op donderdag zijn we gestart met een online kerstontbijt. Wat zag dat er gezellig uit! Er werden
kerstverhalen voorgelezen en bij de jongste kinderen zaten vaak hele gezinnen aan tafel tijdens het
ontbijt, soms zelfs met prachtige jurken of giletjes met strikjes. En wat een lekkere dingen werden er
voorgeschoteld! Ontzettend leuk dat er zoveel aandacht aan is besteed! Verder werd er in groep 4/5
fanatiek meegedaan met de kerstballenbingo. De leerkracht noemde een tafelsom en als je het
antwoord op je bingokaart had staan, mocht je een kerstbal eromheen tekenen. En daar waar
volwassenen het vervelend vinden om een liedje te moeten zingen bij een valse bingo, zat er in 4/5a een
leerling die expres bingo zei, terwijl hij dat nog niet had, omdat hij zo graag een liedje wilde zingen.
Kortom het was genieten van de mooie momenten van het online lesgeven. Dus we zijn blij dat we deze
week hebben kunnen oefenen, zodat iedereen gewend is als we 4 januari weer online aan de slag gaan.
We willen u als laatste nog laten weten dat we heel blij zijn met de feedback die we gekregen hebben,
het is fijn om te horen hoe jullie het thuis ervaren hebben.
Noodopvang
Wat betreft de noodopvang willen we u nog laten weten dat uw zoon/dochter wordt opgevangen door
een leerkracht uit het cluster waar uw zoon/dochter zit.

Nieuws uit het team
Vorig schooljaar hebben we u in de nieuwsbrief laten weten dat Sarah Jeninga tot
ongeveer half januari samen met Rozanne de With voor groep 2/3 zou staan. Dat
moment is nu bijna aangebroken en vanaf 13 januari 2021 gaat Sarah starten met haar
nieuwe functie als intern begeleider naast Jolien Gjaltema – van Rooij. Sarah zal zich gaan
bezighouden met de begeleiding van de groepen 0/1, 2/3 en 8.
Rozanne de With staat op dit moment op maandag en dinsdag voor groep 2/3B en op
woensdag tot en met vrijdag voor 6/7C. Nu Sarah gaat stoppen in 2/3B, komt Rozanne
vanaf maandag 11 januari 2021 fulltime voor die groep. Dit betekent dat ze dus niet
meer werkzaam zal zijn in 6/7C.
Begin van dit schooljaar is Karin Goes met zwangerschapsverlof gegaan en zij zal op
woensdag 13 januari 2021 weer aan het werk gaan. Dit gaat zij doen in groep 6/7C, naast
Marjolein Ellenbroek – Heuven. Karin gaat op woensdag tot en met vrijdag lesgeven aan
deze groep.
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Toen Jolien Gjaltema – van Rooij ruim een jaar geleden met zwangerschapsverlof ging, is
Erna Lagewaardt bij ons komen werken als intern begeleider. Nadat Jolien
teruggekomen is van haar verlof, is Erna tot en met deze week één dag in de week
werkzaam gebleven op de Apollo 11. Wij zijn heel blij dat ze dit gedaan heeft totdat
Sarah die taak kan gaan oppakken. Bedankt voor alles wat je voor de leerlingen op de
Apollo 11 gedaan hebt!
Vanaf 4 januari 2021 zal Willemijn van der Sloot vijf dagen lesgeven aan groep 2/3A.
Willemijn stopt voor dit schooljaar met haar taak als schoolopleider en kiest voor de rest
van het schooljaar voor het volledig lesgeven aan deze groep.
Sanne van de Woerd zal, naast het lesgeven in groep 4/5C op maandag tot en met
woensdag, op vrijdag de groepen 2/3 en 4/5 ondersteunen met werkzaamheden die
buiten de klas gedaan kunnen worden in het kader van werkdrukverlaging. Sanne zal dus
niet op vrijdag lesgeven aan groep 2/3A.
En last but not least, was het vandaag de voorlopig laatste dag van Marjorie Henriquez.
Marloes Baas en Kim van Aalten zijn al heel fijn gestart in groep 4/5B. Marjorie gaat
vanaf nu genieten van haar zwangerschapsverlof. Geniet ervan!

Cito toetsen (Cito’s), rapporten en 10 minutengesprekken
Dit jaar hebben wij in september/oktober de Cito’s afgenomen van het einde van het schooljaar 20192020. Binnenkort staan de Cito’s die horen bij het midden van het huidige schooljaar alweer op het
programma. Zodra we weer over mogen gaan op fysiek onderwijs zullen de groepen 8 vrij snel starten
met hun Cito’s. Hierover zijn de ouders van groep 8 al geïnformeerd. De groepen 3 t/m 7 zullen vanaf
begin februari starten met de Cito’s.
Het laatste rapport dat u over uw kind van ons gekregen heeft, is het coronarapport. Het is dus
inmiddels een jaar geleden dat u een gewoon rapport heeft gekregen waarin de ontwikkeling van uw
zoon/dochter te zien is. In dit rapport willen we u graag een zo volledig mogelijk beeld geven. Daarom
hebben we ervoor gekozen om de datum van de rapporten (groep 2 t/m 7) te verplaatsen van vrijdag 12
februari 2021 naar donderdag 18 februari 2021. Op deze manier kunnen we zowel de ontwikkeling in de
klas als de ontwikkeling die uw zoon/dochter maakt bij de Cito toetsen meenemen in het rapport, zodat
u in één keer het volledige plaatje heeft.
Door het verplaatsen van de rapportdatum, worden ook de 10 minutengesprekken verplaatst. Deze
zullen nu plaatsvinden op dinsdag 2 en woensdag 3 maart 2021. Na de laatste Cito’s die zijn afgenomen
in september/oktober waren er niet standaard gesprekken gepland. Door het verplaatsen van de
gesprekken kunnen we nu ook de voortgang binnen Cito tijdens deze gesprekke bespreken.
Korte samenvatting van data:
Begin februari
Donderdag 18 februari
Dinsdag 2 maart
Woensdag 3 maart

Start Cito’s groep 3 t/m 7
Rapport 1
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken

Voedselbank
Allereerst willen we u laten weten dat wij het hartverwarmend vinden hoe gul u heeft gegeven aan de
Voedselbank.
De opbrengst was enorm, we moesten zelfs drie keer rijden om alles naar de Voedselbank te brengen.
Fantastisch!
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Namens de Voedselbank willen we u allemaal van harte bedanken, want met uw spullen worden er
weekpakketten voor gezinnen gemaakt, maar ook 150 kerstpakketten voor ouderen die het niet breed
hebben en deze maand wel een extraatje kunnen gebruiken.
Het is fijn om op deze manier een steentje bij te dragen. Vooral in deze tijd waarin het voor steeds meer
gezinnen moeilijker wordt om hun dagelijkse boodschappen te bekostigen.
Hierbij wat foto's van de opbrengst.

Tot slot nog: Sarah bedankt voor het opzetten van deze actie! Echt fantastisch, helemaal in deze tijd!

Fijne feestdagen
Namens het team van de Apollo 11:

We hopen iedereen weer gezond terug te zien in 2021!!
Eerst online en daarna weer op school!
Geniet van de twee weken samen…

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