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Aanpassingen vanaf 28 juni 
In de persconferentie van vrijdag 18 juni zijn versoepelingen aangekondigd. Deze versoepelingen 
hebben ook geleid tot een nieuw protocol voor het basisonderwijs. Dit protocol is afgelopen woensdag 
openbaar gemaakt. In deze update informeren wij u wat dat betekent voor de leerlingen, leerkrachten 
en ouders van de Apollo 11. We besteden hierbij alleen aandacht aan wat verandert. 
 
Bubbels 
Alle bubbels worden opgeheven. Dat betekent dat leerlingen vanaf maandag weer op de leerpleinen 
mogen spelen of werken. Ook met buitenspelen gaan weer meerdere clusters tegelijk naar buiten, 
waarbij ze door elkaar heen kunnen spelen. 
 
Mondkapjes 
De leerlingen uit 7 en 8 hoeven geen mondkapjes meer te dragen. Dit geldt ook voor de leerlingen van 
leerjaar 6 die dit vrijwillig deden. Leerkrachten dragen ook geen mondkapjes meer, tenzij ze tijdens het 
werk geen 1,5 meter kunnen houden ten opzichte van andere volwassenen. 
 
Rapportgesprek 
De rapportgesprekken doen we op school. Dit betekent dat er veel ouders tegelijk in de school zijn, 
zeker op de woensdag als alle groepen gesprekken hebben. Indien u als ouder het niet prettig vindt om 
het gesprek op school te doen, krijgt u de mogelijkheid om het gesprek online te doen. We vragen u om 
daarvoor contact op te nemen met de leerkracht, zodat de leerkracht kan kijken op welk moment dat 
handig is. Later in deze update volgt meer informatie over de organisatie rondom de rapportgesprekken. 
 
Aankomsttijd 
Vanaf maandag 28 juni gaat de aankomsttijd weer terug naar de normale aankomsttijd van 8.20 – 8.30 
uur. De starttijd in de klas is echt 8.30 uur, dus houdt u er ook rekening mee dat een leerling nog naar 
binnen moet en nog een jas moet ophangen. Het is fijn als kinderen dus niet net voor 8.30 uur op school 
aankomen, zodat ze deze tijd nog hebben.  
 
U mag vanaf maandag zowel bij het brengen als het ophalen het schoolplein gebruiken. We blijven nog 
wel steeds buiten afscheid nemen, dus uw kind gaat zelfstandig de school in. Zoals net als andere 
plekken is het wel belangrijk om tussen volwassenen 1,5 meter afstand te houden.  
 
 
Rapportgesprekken 
Op vrijdag 2 juli krijgt uw zoon/dochter in groep 1 t/m 7 zijn/haar rapport mee naar huis. Mocht u het 
rapport nog thuis hebben, wilt u dit dan zo snel mogelijk mee naar school geven? De rapportgesprekken 
van rapport 2 zijn altijd facultatief en iedere groep heeft in ieder geval op twee dagen de mogelijkheid 
om gesprekken te plannen. Dit kan op alle dagen zijn, van maandag 5 juli tot en met vrijdag 9 juli. Hierbij 
is afgesproken dat in ieder geval voor alle groepen gesprekken gepland kunnen worden op woensdag 7 
juli.  
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Zoals eerder in deze update al is aangegeven zijn de gesprekken op school. Indien u het gesprek niet op 
school wilt houden, maar liever online, kunt u dit tot en met woensdag 30 juni aangeven bij de 
leerkracht(en). Bij het maken van de planning kunnen de leerkrachten hier dan rekening mee houden. 
 
De inschrijving voor de gesprekken gaat via Parro: 

• De inschrijving voor ouders met meerdere kinderen op de Apollo 11 opent op vrijdag 2 juli om 
13.00 uur; 

• De inschrijving voor ouders met één kind op de Apollo 11 opent op vrijdag 2 juli om 15.00 uur; 

• U kunt zich inschrijven tot en met zondagavond 4 juli 22.00 uur. 
 
Op de dagen van de gesprekken vragen we u om kort voor het gesprek de school binnen te komen en 
ook direct na het/de gesprek(ken) de school weer te verlaten. Mocht u op plekken komen waar het niet 
mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, willen we u vragen om een mondkapje te dragen. 
 
 
Geen water op vrijdag 2 juli 
Van Vitens hebben we het bericht ontvangen dat we op vrijdag 2 juli vanaf 8.30 uur geen water hebben. 
Ze geven hierbij aan dat de werkzaamheden waarschijnlijk 7 uur gaan duren. Daarom willen we u vragen 
om uw zoon/dochter die dag een gevulde 1,5 literfles water mee te geven, om handen te kunnen 
wassen of te kunnen gebruiken op andere moment dat er water nodig is. Daarnaast vragen we u om uw 
zoon/dochter nog een extra keer naar het toilet te laten gaan, voordat hij/zij naar school komt.  
 
 
Chromebooks weer naar school  
In verband met de afronding van dit schooljaar zien wij alle chromebooks met oplader graag weer op 
school op uiterlijk 2 juli. De leerkrachten zullen in een overzicht bijhouden of alles weer compleet is. Op 
die manier kunnen de chromebookkasten weer gereed gemaakt worden voor het nieuwe schooljaar.  

Mocht uw zoon of dochter vanaf 5 juli thuisonderwijs krijgen, voorzien wij de laatste twee weken helaas 
niet meer in devices. Wilt u het chromebook met oplader al eerder weer volledig terug op school? Dan 
kan dat ook. Geef dan even een seintje aan de leerkracht van uw kind, zodat hij/zij weet dat het 
chromebook niet meer mee naar huis hoeft.  

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