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Welkom op de Apollo 11!  
We starten in het nieuwe schooljaar weer met nieuwe kinderen in diverse 
groepen. Welkom en we wensen jullie een hele fijne tijd op de Apollo 11!  
 

 

 
 
De school gaat weer beginnen 
Het team van de Apollo 11 is weer gezond teruggekomen van vakantie en we hebben er veel zin in om 
het nieuwe schooljaar te beginnen. Deze week hebben we er met z’n allen hard aan gewerkt om er weer 
een fijne start van het schooljaar van te maken. We hopen dat alle leerlingen ook gezond starten 
aanstaande maandag. 
 
COVID-19 heeft ook bij de start van dit schooljaar nog steeds invloed op de manier waarop we het naar 
school gaan kunnen en mogen organiseren. In de laatste nieuwsbrief hebben we een aantal zaken 
aangegeven over het naar school gaan, die helaas nog niet in werking kunnen treden, doordat de 1,5 
meter regel nog niet is afgeschaft. Hoe gaat het er vanaf maandag uitzien?  
 
Aankomst en vertrek op school: 

 De fietsenstalling is opnieuw ingericht. We hebben per leerjaar een rij gemaakt. Dat betekent 
dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 hun fietsen nu in de fietsenstalling bij het klimtoestel zetten. 
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 Alle leerlingen starten om 8.30 uur. Daarvoor is het nog steeds fijn als de kinderen die 
zelfstandig naar school kunnen komen, dit ook doen. Daarnaast willen wij u vragen om zodra u 
uw kind(eren) naar school gebracht heeft, zo snel mogelijk weer te vertrekken. U neemt in de 
ochtend dus nog buiten het schoolplein afscheid van uw kind(eren). De kinderen van groep 1A 
en 1B mogen wel tot aan de deur gebracht worden. 

 De leerkrachten van cluster 1 staan vanaf maandag 30 augustus de gehele week vanaf 8.20 uur 
buiten om de leerlingen op te vangen. Vanaf maandag 6 september gaan de kinderen van 
cluster 1 ook zelfstandig naar binnen.  

 Zolang de 1,5 meter-regel nog van kracht is, is het niet mogelijk om als ouders voor schooltijd in 
grote aantallen binnen te zijn. De afspraken die we in de laatste nieuwsbrief hebben 
opgenomen over het mee naar binnen gaan, worden van toepassing op het moment dat er geen 
1,5 meter afstand meer gehouden hoeft te worden. Op dat moment zullen we u nogmaals laten 
weten hoe dit precies in zijn werk gaat.  

 De leerlingen zullen nog steeds bij binnenkomst hun handen desinfecteren, de rest van de dag 
wassen ze de handen regelmatig in de klas. 

 Om 14.45 uur, als de school uit gaat, kunt u op het schoolplein en buiten het hek op uw 
kind(eren) wachten. Het is fijn als u zich daarbij zoveel mogelijk verspreidt over de buitenruimte 
die er is. De leerkrachten zullen na schooltijd op het schoolplein aanwezig zijn. In principe willen 
wij u vragen om zoveel mogelijk via mail/parro/telefoon met de leerkrachten van uw kind te 
communiceren. Echter, persoonlijk contact is ook belangrijk, dus indien u een korte vraag heeft 
die persoonlijk beter past, kunt u dit na schooltijd doen. Hierbij is het wel belangrijk om 1,5 
meter afstand te houden. Zodra uw kind(eren) bij u zijn, wilt u dan ook weer zo snel mogelijk 
vertrekken? 

 
Nieuwe beslisboom: 
Op de website van de Apollo 11 kunt u altijd de meest recente beslisboom vinden. De link is te vinden 
onder nieuws bij Thuis leren (Coronaperiode). Aangezien er veel is aangepast, kunt u de beslisboom ook 
terugvinden via deze link.  
  
Gesprekken: 
Gesprekken voeren doen we op twee manieren. Ofwel via MS Teams of op school. Als het op school is, 
dan is het wel op afspraak. Zowel u als de leerkracht kan om een afspraak vragen. We geven er de 
voorkeur aan om de gesprekken op school te  voeren, maar soms kan het praktischer zijn om dit wel 
online te doen. Verderop in de startbrief informeren wij u over hoe de organisatie van de 
startgesprekken in september wordt vormgegeven. 
 
Hygiëne: 
De hygiëne-afspraken blijven gehandhaafd, waarbij er meteen vanaf het begin weer veel aandacht zal 
worden besteed aan deze afspraken, zoals extra vaak handen wassen. Bij de start van de dag zullen we 
de handen van de leerlingen voorlopig blijven desinfecteren. De rest van de dag wassen de kinderen hun 
handen met water en zeep en drogen hun handen af aan een papieren handdoekje. 
De leerkrachten zullen extra aandacht besteden aan het schoonmaken van de onderdelen van het lokaal 
die veel worden aangeraakt. 
 
Traktaties: 
We vinden het fijn als de kinderen een gezonde of een zo gezond mogelijke traktatie trakteren. Zolang 
er nog extra maatregelen zijn in verband met COVID-19 is het bij verjaardagen alleen mogelijk om te 
trakteren met een door de fabriek voorverpakte eetbare traktatie of fruit/groente.  
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Waar gaan de leerlingen de school binnen? 
De ingangen blijven hetzelfde als afgelopen schooljaar. 

 De leerlingen van de clusters 1 en 8 gaan via de hoofdingang naar binnen.  
 De leerlingen van de clusters 2/3 en 4/5 gaan via de nieuwste ingang naar binnen. Dat is de 

meest linker deur als u met uw rug naar de Ten Veldestraat staat.  
 De leerlingen van cluster 6/7 gaan via de meest rechter deur (waar ook de ingang is van KMN 

Kind & Co) naar binnen.  
 
Gymrooster 
Het gymrooster van de groepen 2 t/m 8.  
  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  
08:30  4/5A  6/7A  2/3  
09:15  4/5A  6/7A  2/3  
10:00  4/5C  8  2/3  
10:45  4/5C  6/7B  2/3  
11:30  8  6/7B  2/3  
12:15        
13:00    6/7C  4/5B  
13:45    6/7C  4/5B  
 
De groepen 1 krijgen gym in het speellokaal. De leerkrachten van cluster 1 zullen de ouders van deze 
groepen apart op de hoogte brengen van de momenten waarop de kinderen gym hebben.  
 
Parro  
De Parro app gebruiken we om te communiceren tussen ouders en school. De afgelopen week bent u als 
ouder gekoppeld aan de nieuwe groep van uw kind(eren). Als u al aan de Parro app gekoppeld was, is 
dat automatisch gegaan en indien u nog niet gekoppeld was, dan heeft u per mail een uitnodiging 
ontvangen om te koppelen aan Parro. Mocht u niet gekoppeld zijn en geen uitnodiging ontvangen 
hebben, kunt u dit per mail laten weten de leerkracht van uw zoon/dochter. Alle mailadressen van de 
teamleden zijn te vinden op onze website bij ‘over ons – team’. We hebben daarnaast ook een 
Parroleidraad. Deze zal als bijlage verstuurd worden bij de mail van deze startbrief. Een belangrijke 
wijziging hierin is: 

 In de afgelopen jaren kon u met de leerkracht zowel een kindgesprek als een privégesprek 
starten. Aan privégesprekken zit een aantal nadelen vast, onder andere dat bij 2 leerkrachten op 
1 groep (duo’s) maar één leerkracht kan deelnemen aan dit gesprek. Er is geen mogelijkheid om 
een persoon toe te voegen gedurende het jaar. Voor leerkrachten willen we daarom alleen gaan 
werken met kindgesprekken. U ontvangt via de leerkracht(en) van uw zoon/dochter deze week 
een uitnodiging voor een kindgesprek. Indien u gedurende het jaar iets wilt doorgeven dan kan 
dat hierin.  

 Voor teamleden zonder groep (bijvoorbeeld directie, Intern Begeleiders), kunt u wel een 
privégesprek starten.  

 
In kalender van de Parro app zijn alle activiteiten opgenomen voor dit schooljaar. Hierin zijn ook de nu al 
bekende uitstapjes opgenomen. Mocht hier ouderhulp voor nodig zijn, dan laten we u tijdig weten hoe 
we dit op een goede manier kunnen vormgeven binnen de RIVM-richtlijnen. 
 
Wij willen u vragen om in de Parro app aan te geven of u wel of niet toestemming geeft voor het delen 
van beeldmateriaal van uw kind(eren). Als school zijn wij verplicht om u dat ieder jaar aan het begin van 
het schooljaar te vragen. Het voordeel van het registreren hiervan in de Parro app is dat u hier altijd 
kunt zien of u wel of niet toestemming gegeven heeft. En leerkrachten hebben hierdoor ook altijd een 
actueel overzicht. Zeker binnen de Parro app vinden we het leuk om u op de hoogte te houden van het 
reilen en zeilen in de groep van uw kind. Het is fijn om soms een inkijkje te hebben in de school. We 
hopen daarom dat u hiervoor toestemming wilt geven, dat maakt het voor de leerkracht makkelijker om 
foto’s te delen. Wij willen u vragen om uiterlijk vrijdag 3 september uw privacy-voorkeuren ingevuld te 
hebben bij uw kind(eren).  
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Hoe kunt u dit doen?  
 Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’. 
 Tik op privacy-voorkeuren. 
 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potloodje achter het kind. 

 
Praktische start schooljaar 
Om op maandag 30 augustus meteen goed te kunnen starten met de kinderen, willen wij u vragen om de 
kinderen de volgende dingen mee naar school te geven:  

 Sloffen/binnenschoenen zonder veters met harde zool of plastieken/crocsachtige sloffen 
(groepen 0/1 en 2/3). Deze laatste soort sloffen hebben onze voorkeur omdat deze in het toilet 
minder snel ‘vies’ worden. Graag deze sloffen/binnenschoenen en andere spullen die leerlingen 
mee naar school nemen, voorzien van een naam. 

 Een etui (leerjaar 3 en hoger). 
 Audio: liefst koptelefoons of anders eventueel oortjes (leerjaar 3 en hoger). Voor leerjaar 3 

kunnen we uit ervaring zeggen dat alleen een koptelefoon geschikt is.  
 Een vulpen of stabilo-pen (leerjaar 6 en hoger). 
 Gymspullen (geldt voor alle groepen,  vanaf leerjaar 2 vanaf woensdag nodig) 
 Voor alle groepen: wilt u in de eerste schoolweek uw kind een vakantiefoto meegeven naar 

school?  
 Oproep 1: heeft u nog ondergoed, sokken en/of makkelijk zittende (jogging)broeken/leggings in 

de maten van de jonge kinderen (104 t/m 116)? Dan kunt u deze inleveren dan bij de 
leerkrachten van de onderbouw. Alvast bedankt!  

 Oproep 2: vanuit cluster 1 zijn we op zoek naar iemand die een videoband om kan zetten naar 
een digitaal bestand. Kunt u dit zelf of weet u iemand in uw omgeving, dan horen wij dat graag. 

 
Nog even de afspraken op een rij: 
 Om 8.20 uur gaan de deuren open voor alle leerlingen. 
 Om 8.30 uur start de les. 
 Wilt u uw kind(eren), als het even kan, lopend of met de fiets brengen en 

ophalen? 
 De schoolgids staat op de website: www.apollo11.nl 
 Om u goed te kunnen bereiken bij calamiteiten of andere momenten dat het noodzakelijk is om 

contact te hebben, willen wij u vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 3 september uw 
gegevens gecontroleerd te hebben in het ouderportaal in Parnassys en de informatie die aangepast 
moet worden te mailen naar administratie.apollo11@spoutrecht.nl. Indien u onder schooltijd 
anoniem gebeld wordt, wilt u dan de telefoon opnemen? Dit kan de leerkracht van uw kind zijn. 

 
Clusteravonden 
In week 37 (cluster 6/7) en week 38 (overige clusters) zijn de clusteravonden. Op dit moment zijn we 
nog aan het kijken hoe we binnen de huidige maatregelen deze clusteravond op een goede manier 
kunnen organiseren. We vinden het fijn om u live te zien en u als ouders ook de gelegenheid te geven 
om elkaar te zien, maar de organisatie daarvan brengt wat uitdagingen met zich mee. Het kan dus ook 
zijn dat we er dit jaar toch nog voor moeten kiezen om het online via MS Teams te doen, maar dat willen 
we alleen doen als we het echt niet op een andere manier georganiseerd krijgen.  
 
In de week voorafgaand aan de clusteravond ontvangt u per email alvast de nodige informatie over het 
leerjaar/cluster van uw kind(eren). Hiervoor gebruiken we de informatiebrieven die we de afgelopen 
twee jaar ook verstuurd hebben, uiteraard aangepast naar de huidige situatie.  
 
De clusteravond zal bestaan uit twee delen: 

 Aanvullende informatie die van toepassing op het leerjaar/cluster is. Dit wordt per 
cluster anders vormgegeven. Het ene cluster kiest ervoor om dit vorm te geven voor het 
hele cluster en een ander cluster kiest ervoor om dit per leerjaar te organiseren. 
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 Het andere deel bestaat uit een kennismaking met elkaar. We zullen u allen dan kort de 
gelegenheid geven om u voor te stellen aan de andere ouders en ook de leerkracht(en) 
zullen zich voorstellen. Omdat veel groepen nieuwe samenstellingen hebben, is het fijn 
om te weten welke ouders er bij de kinderen uit de klas horen. 

U ontvangt uiterlijk in de week voorafgaand aan de avond de definitieve opzet van de bijeenkomst met 
daarbij nog wat specifieke informatie over hoe de clusteravond er voor het betreffende cluster uit komt 
te zien.  
 
De avonden starten om 19.00 uur en zijn uiterlijk om 20.00 uur weer afgelopen. De data zijn: 
Groepen 1  maandag 20 september (hierbij zijn ook de ouders van kinderen die later in  
   het jaar – tot en met december – instromen aanwezig) 
Groepen 2/3  dinsdag 21 september 
Groepen 4/5   woensdag 22 september 
Groepen 6/7  maandag 13 september (let op: dit is een andere week) 
Groep 8   donderdag 23 september  
 
 
Startgesprekken 
Het is, nu er een nieuw schooljaar begonnen is, fijn voor de leerkracht om te weten hoe het met uw kind 
gaat en welke verwachtingen u en uw kind hebben voor het komende schooljaar. Deze gesprekken 
vinden plaats in week 39 in de middag, op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 september. In dit 
gesprek geeft u, vanaf groep 5 samen met uw kind, informatie aan de leerkracht.  
Voor leerlingen die bij dezelfde leerkracht blijven geldt dat er vrijblijvend een startgesprek gevoerd kan 
worden. Dit vindt dan plaats op aanvraag van de leerkracht of u als ouder. U wordt via de Parro app 
uitgenodigd om in te schrijven voor het startgesprek.  
Net als de rapportgesprekken zijn de startgesprekken op school. We willen u vragen om zo dicht 
mogelijk op de starttijd naar school te komen en ook direct na afloop van het gesprek/de gesprekken de 
school weer te verlaten. 
Om de gesprekken voor te bereiden krijgt u vooraf van de leerkracht een digitale vragenlijst per mail. 
Indien u een gesprek heeft met de leerkracht, vragen wij u deze vragenlijst samen met uw kind digitaal 
in te vullen en terug te mailen naar de leerkracht. De leerkracht laat u per mail weten wanneer de lijst 
kan worden ingeleverd. Voor de kinderen die dit schooljaar starten in groep 1 heeft het startgesprek al 
telefonisch plaatsgevonden en vindt er na ongeveer zes weken het zes-weken-voortgangsgesprek plaats. 
 
Kunstwerk ’50 jarig jubileum’ 

 

In september 2019 hebben we het 50-jarig bestaan van de Apollo 
11 gevierd. Eén van de dingen die alle kinderen die toen op school 
zaten gedaan hebben, is een stukje van een kunstwerk maken. Ze 
hebben eerder al een keer een kaartje meegekregen waar het 
kunstwerk op te zien was. Maar…. sinds de zomervakantie hebben 
we het kunstwerk ook echt in de school hangen. Het is een 
kunstwerk van ruim 3 bij 3 meter en hangt in de aula. Het is een 
enorm mooi gezicht en we vinden het extra speciaal dat zoveel 
kinderen hieraan bijgedragen hebben. Dus bent u een keer in de 
school, vergeet dan vooral niet om ook even in de aula te kijken.  

 
 
Gezocht: Nieuw lid Medezeggenschapsraad! 
De medezeggenschapsraad is op zoek naar een nieuw lid. Meer informatie vindt u in de bijlage van deze 
nieuwsbrief. U kunt tot en met vrijdag 3 september kandidaat stellen voor de Medezeggenschapsraad.  
 
Pleinwacht 
In update 8 hebben we u op de hoogte gebracht van de vormgeving van de tussenschoolse opvang. In 
de laatste schoolweek hebben ouders die zich aangemeld hebben op vrijdag 16 juli een link ontvangen 
om zich aan te melden in het pleinwachtrooster. Een aantal ouders heeft ook nog in de vakantie 
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gereageerd en die hebben in deze week een link ontvangen om zich aan te melden. Op dit moment 
hebben we het pleinwachtrooster nog niet rond. Dus heeft u een link ontvangen, maar u nog niet 
aangemeld, wilt u dat dan nog zo snel mogelijk doen? Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, maar 
toch een keer pleinwacht willen lopen in de periode zomer-herfstvakantie, dan kunt u dat aangeven bij 
Marie-Louise (marie-louise.bijl@spoutrecht.nl).  
 
Foto’s Apollodag 
De eerste zondag van de vakantie heeft u een link ontvangen voor de foto’s van de Apollodag. Deze link 
is maar een week geldig. Doordat sommige gezinnen al op vakantie waren, zijn die niet in de gelegenheid 
geweest om de foto’s te bekijken. Om deze reden heeft u in de mail van deze nieuwsbrief een nieuwe link 
ontvangen. Zoals altijd geldt weer: plaats niet zonder toestemming foto's met andere kinderen erop op 
sociale media.  
 

Activiteiten eerste schoolweken   
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  

 
 
Hartelijke groet,  
namens het team van de Apollo 11 
 
Marie-Louise Bijl  
 
 
Let op: op de volgende pagina vindt u de vacature van de Medezeggenschapsraad.  
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Bijlage: Vacature Medezeggenschapsraad 
 

 
 

 
 

 

      
 


