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Apollodag 

 

 

 
 
Een aantal ouders heeft zich deze dag ook beziggehouden met het maken van foto’s. We willen deze 
foto’s graag met u delen via We Transfer. Heeft u daar bezwaar tegen, wilt u dat dan bij mij (marie-
louise.bijl@spoutrecht.nl) laten weten? Dit kan tot en met zondag 18 juli 12.00 uur. Ik wil de 
downloadlink zondag 18 juli versturen in de middag versturen. Mochten er veel ouders zijn die bezwaar 

Het was een 
fantastische dag! 
We hebben het 

ongelooflijk 
getroffen met 

het mooie weer 
en ontzettend 

veel plezier 
gehad! 

OR-ouders bedankt 
voor alles wat jullie 
gedaan hebben om 
deze dag mogelijk 
te maken! En alle 

hulpouders, zonder 
jullie was het niet 
gelukt op de dag 

zelf! Super bedankt! 
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hebben tegen het delen van de foto’s, dan verstuur ik de foto’s pas in het nieuwe schooljaar, omdat ik 
het dan niet op tijd uitgezocht krijg. Mocht dit het geval zijn, dan laat ik dat via een apart bericht op 
zondag 18 juli weten.  
 
Overstap donderdag 15 juli 

 

Het zat gisteren niet mee met het weer, maar met wat 
creativiteit en flexibiliteit hebben we toch een overstap 
gedaan. Deze keer hebben de kinderen dat in de aula gedaan 
samen met het cluster. En wat een feest was dat! Iedereen is 
om de beurt van de glijbaan gegaan en zo het jaar uitgegleden. 
En aan het einde zongen ze ‘6 weken zonder jou’.  

 
 
Brengen groepen 1 t/m 3 volgend schooljaar 
In de afgelopen 1,5 jaar heeft u uw zoon/dochter wegens alle COVID-maatregelen niet in de school of 
klas kunnen brengen. Naast dat wij het directe contact met ouders hebben gemist, hebben wij tevens 
gemerkt dat dit hele positieve gevolgen had voor de zelfstandigheid van de leerlingen. Daarnaast 
konden we ook echt om 8.30 uur met de lessen starten. Dit willen we daarom graag zoveel mogelijk 
behouden. Concreet betekent dat we naar een balans hebben gezocht en u met uw zoon/dochter op de 
volgende momenten mee naar binnen de in klas kunt:  

• Groepen 1A en 1B: op woensdag en vrijdag;  
• Leerjaar 2 (2A, 2B en 2C): op woensdag;  
• Leerjaar 3 (3A, 3B en 3C): op vrijdag.  

Voor zowel ouders als leerkrachten is dit een nieuwe situatie. Daarom zullen de leerkrachten uit de 
onderbouw goed monitoren hoe de leerlingen en zij zelf deze inloop ervaren. In de eerste weken na de 
herfstvakantie zullen we u als ouders ook vragen hoe u de organisatie van de inloop ervaart.   

Eerste schoolweek alle groepen  
In de eerste schoolweek van komend schooljaar willen we u als ouder de mogelijkheid bieden om mee 
naar binnen te gaan, zodat u kunt zien waar uw zoon/dochter zit en wie de leerkrachten zijn. Daarom mag 
iedere ouder in de eerste week mee naar binnen. Het is zowel voor u fijn om een gezicht te hebben bij de 
leerkracht(en) van uw kind(eren) en dat geldt ook voor de leerkrachten, dat zij een gezicht hebben bij de 
ouder(s) van de kinderen in de klas. Wij willen u wel vragen om ervoor te zorgen dat de lessen echt om 
8.30 uur kunnen starten, dus dan het schoolgebouw te hebben verlaten. Dit is iets wat we normaal nooit 
doen, dus we weten niet of het juist fijn is of voor onrust zorgt. Daarom willen we na afloop van deze 
week kijken of dit éénmalig is (door de situatie van de afgelopen 1,5 jaar) of dat dit een mooie blijvende 
opstartweek gaat worden. Uiteraard is dit ook allemaal afhankelijk van de RIVM-maatregelen die op dat 
moment gelden. 
 
Kind & motoriek 
Vanaf het schooljaar 2021-2022 is er één dag per week iemand van Kind & Motoriek aanwezig op de 
Apollo 11 voor de ondersteuning van individuele kinderen bij het ontwikkelen van motorische 
vaardigheden. In de bijlage onderaan deze nieuwsbrief kunt u lezen wat dit precies inhoudt.  
 
Nationaal programma onderwijs & andere subsidies 
Zoals u in de media al vernomen hebt en wij ook al eerder gecommuniceerd hebben, krijgen we als 
Apollo 11 meerdere subsidies volgend schooljaar. In het begin van het nieuwe schooljaar gaan we u 
informeren over hoe we die subsidies op de Apollo 11 gaan inzetten. Daarnaast zullen we u gedurende 
het schooljaar blijven informeren over de acties die worden uitgevoerd vanuit deze subsidies. Hierbij 
kunt u bijvoorbeeld denken aan activiteiten die gedaan zijn vanuit de specialisten. 
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Musical groepen 8 
Het had heel wat voeten in de aarde, maar wat hebben we een ontzettend prachtig afscheid van- en 
met groep 8 gehad in de Kinepolis. De zelfgeschreven musical ‘Belle en het Beest’ live kunnen uitvoeren 
was een mooie kroon op maandenlange voorbereidingen. De leerlingen hebben staan schitteren en 
stralen. Helaas moest 8B twee klasgenoten missen; Doah en Famke. Gelukkig hebben zij via een online 
verbinding het afscheidsgedeelte mee kunnen maken. 
Het zag er dit jaar op het podium prachtig uit. Dit komt mede door de inspanningen van een aantal 
ouders en grootouders. We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze onvergetelijke 
avonden nogmaals bedanken. Ondanks dit zeer bewogen jaar, kijken we met veel plezier terug op een 
fantastische tijd met de twee groepen 8. We koesteren alle mooie momenten die we wél samen hebben 
kunnen beleven. We wensen alle leerlingen een hele goede start op hun nieuwe scholen, maar nu eerst 
een heerlijke, welverdiende zomervakantie! 
  
Annemieke, Sanne en Mark 
 

 
 

Activiteiten eerste schoolweken   

Week 23 t/m 27 augustus Startbrief  

Maandag 30 augustus Eerste schooldag  

Maandag 13 september Clusteravond 6/7  

Dinsdag 14 t/m vrijdag 17 september  Avondvierdaagse  

Maandag 20 september Clusteravond 1  

Dinsdag 21 september Clusteravond 2/3  

Woensdag 22 september  Clusteravond 4/5  

Woensdag 22 t/m vrijdag 24 september Kamp cluster 6/7  

Donderdag 23 september Clusteravond 8  

Vrijdag 24 september Vrije dag leerjaren 1 en 2  

Maandag 27 september Studiedag Alle leerlingen vrij 

Dinsdag 28 t/m donderdag 30 september Startgesprekken Na schooltijd (tot 17.00 uur) 

Vrijdag 1 oktober Nieuwsbrief oktober  
 
Bedankt en fijne vakantie 

 

 

Van ballen in de lucht naar meer lucht krijgen… dat is het motto van 
deze zomervakantie! Na een jaar van ongelooflijk veel flexibiliteit en 
steun vanuit uw kant, wensen we u en de kinderen een 

fantastische zomer toe! We zijn benieuwd waar alle 

strandballen naartoe gaan en mocht u er een foto van willen delen 
in de startbrief van het nieuwe schooljaar, dan mag u die mailen 
naar marie-louise.bijl@spoutrecht.nl.  

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

mailto:marie-louise.bijl@spoutrecht.nl
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Bijlage 1: Voorstellen van Kind & Motoriek 
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