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Apollodag maandag 12 juli 
Het is nu echt bijna zover! En ondanks dat er nieuwe maatregelen komen vanuit de RIVM, lijkt het erop 

dat we het programma maandag gewoon door kunnen laten gaan. Het goede nieuws is dat we 

inmiddels genoeg ouders hebben die mee kunnen helpen. De meeste hulpouders hebben al iets 

gehoord vanuit de ouderraad. Een aantal hulpouders krijgt vandaag nog informatie. Mocht u aan het 

einde van de avond nog niets gehoord hebben, terwijl u zich wel heeft aangemeld, wilt u dan een mail 

sturen naar or.apollo11@spoutrecht.nl? Dan weten we dat de mail niet goed is aangekomen.  

 

Wat is er voor iedereen maandag nog belangrijk? 

 

Weersverwachting 

 

Zoals het er nu naar uitziet, wordt het niet een hele 

zonnige dag en kunnen we een spatje regen verwachten. 

Maar houdt u het weerbericht in de gaten voor de juiste 

kleding? 

Mocht het toch heel zonnig worden, wilt u uw kind dan ’s 

ochtends insmeren. Wij nemen ook zonnebrand mee.  

 

Eten/drinken 

 

Wilt u uw zoon/dochter een makkelijk te eten 10-uurtje 

en lunch meegeven?  

 

Verder willen we u vragen om uw zoon/dochter een 

bidon/flesje mee te geven die gedurende de dag gevuld 

kan worden. Waarschijnlijk zullen ze van al het rennen, 

klimmen en klauteren wel dorst krijgen. 

 

Adres/route 

 

Het adres is Reijerscop 22, De Meern 

 

Aankomst is tussen 8.30 en 9.00 uur. Probeert u zoveel 

mogelijk te carpoolen of op de fiets te komen? En ook 

direct weer te gaan als u uw zoon/dochter heeft afgezet. 

Dat is wellicht niet leuk, maar voor de logistieke 

organisatie wel nodig.  

 

Ophalen is tussen 14.45 en 15.15 uur. Hiervoor geldt 

hetzelfde als bij het brengen.  

 

Bij grote oversteekplaatsen en bij de locatie wordt 

gewerkt met verkeersregelaars. 

 

mailto:or.apollo11@spoutrecht.nl
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Er is met alle BSO’s contact geweest over het evenement 

en dat de kinderen gewoon naar de BSO kunnen. We 

hebben een bus bij POUW vervoer geregeld die alle 

kinderen die naar een BSO gaan weer op tijd naar school 

brengt.  

 

 
 

 
Overstap donderdag 15 juli 
Op donderdag 15 juli is de laatste dag van groep 8. We hebben al aan de ouders van groep 8 laten 
weten hoe we groep 8 gaan uitzwaaien. Daarnaast willen we ook een overstap doen met de kinderen uit 
groep 1 t/m 7, om dit schooljaar goed af te sluiten. Echter wel anders dan anders. We glijden het huidige 
schooljaar uit met de huidige groep.  
We hebben er lang over nagedacht of we de overstap met of zonder ouders zouden doen. De keuze is 
gevallen op zonder ouders. Met zoveel ouders kunnen we de afstand tussen ouders niet organiseren en 
zeker gezien de huidige toename in besmettingen, willen we het risico niet nemen. Als de kinderen het 
jaar uit gegleden zijn, krijgt de gehele groep een plekje op het schoolplein en zingen we aan het einde 
nog met z’n allen ‘6 weken zonder jou’. Dan gaan de kinderen nog één keer terug naar hun huidige 
groep om gedag te zeggen en dan is het om 14.45 uur vakantie! 
 
Clusteravonden en startgesprekken 
We hebben u recent geïnformeerd over de clusteravonden en startgesprekken in het nieuwe schooljaar. 
Door de avondvierdaagse hebben we hierin een aantal wijzigingen doorgevoerd. De nieuwe data zijn: 
 

Maandag 13 september Clusteravond 6/7 

Maandag 20 september Clusteravond 1 

Dinsdag 21 september Clusteravond 2/3 

Woensdag 22 september Clusteravond 4/5 

Donderdag 23 september Clusteravond 8 

Dinsdag 28 september Startgesprekken 

Woensdag 29 september Startgesprekken 

Donderdag 30 september Startgesprekken 

 
De clusteravonden zijn van 19.00 – 20.00 uur en vinden afhankelijk van de COVID-19 maatregelen online 
of live plaats. Dit zullen we tijdig communiceren.  
 
Tussenschoolse opvang (TSO) 
Een paar weken geleden hebben we u gevraagd om een vragenlijst in te vullen over de tussenschoolse 
opvang. We zijn heel blij dat die vragenlijst 135 reacties heeft opgeleverd, zodat we weten dat het een 
realistisch beeld geeft van hoe u er als ouder(s) tegenaan kijkt.  
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Een aantal jaar geleden had de Apollo 11 een continurooster. In overleg met de ouders die toen 
kinderen op school hadden is ervoor gekozen om dat niet voort te zetten en over te gaan op het huidige 
systeem. In de brief bij de vragenlijst hebben we al aangegeven dat we als team van de Apollo 11 niet 
terug willen naar het continurooster. Het werken met heterogene groepen levert heel veel mooie 
dingen op voor het onderwijs, maar vraagt ook veel van een leerkracht en het is nodig om een half uur 
even iets anders te doen. Om even te ontspannen, collega’s te spreken over iets waar je advies voor wilt 
of iets klaar te leggen voor ‘s middags. Toentertijd is ook gekozen voor een eenvoudig systeem, waarbij 
je alle dagen overblijft of alle dagen naar huis gaat. Door de pauzetijd is naar huis gaan niet echt een 
makkelijke optie. In de vragenlijst is aan het naar huis gaan tussen de middag of meer flexibiliteit hierin 
geen aandacht besteed. Mocht de situatie zich voordoen dat we nogmaals moeten gaan peilen wat 
nodig is voor de tussenschoolse opvang zullen we kijken hoe we deze vragen hierin mee kunnen nemen.  
 
Voor nu lijkt het erop dat we voldoende ouders hebben die volgens het oude systeem pleinwacht 
kunnen en willen lopen. Zij hebben aangegeven 1x per week of 1x per twee weken pleinwacht te willen 
lopen. Deze ouders gaan we komende week benaderen om de eerste periode van de zomer- tot de 
herfstvakantie in te kunnen plannen. Daarnaast hebben we ook nog ouders die hebben aangegeven dat 
ze wel 1x per maand pleinwacht willen lopen. Met die ouders willen we een invalpool samenstellen. Ook 
die ouders gaan we volgende week benaderen. Dit betekent dus concreet dat we het komende 
schooljaar gaan starten met het huidige systeem. Mocht het toch niet lukken om de tussenschoolse 
opvang op deze manier vorm te geven, dan zullen we u daarover informeren en u meenemen in hoe dan 
verder (waarbij het zeer waarschijnlijk zo gaat zijn dat we overstappen op de verplichte 
ouderparticipatie met mogelijkheid tot afkopen). In de bijlage onderaan de update vindt u de TSO flyer 
waarin staat wat kinderen belangrijk vinden voor de TSO en wat belangrijk is voor een ouder die 
pleinwacht loopt. Mocht u denken, op basis van deze informatie, dat u toch ook nog graag 1x per week 
of 1x per twee weken pleinwacht wil lopen of opgenomen wil worden in de invalpool, dan kunt u dat 
laten weten aan Marie-Louise (marie-louise.bijl@spoutrecht.nl). 
 
Wij wensen u een heel fijn weekend en hopen op een fantastische Apollodag a.s. maandag! 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het team van de Apollo 11 
 
Marie-Louise Bijl  
  

mailto:marie-louise.bijl@spoutrecht.nl
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Bijlage:  Flyer tussenschoolse opvang 
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