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Ouderarena veiligheid
Vanmorgen heeft de ouderarena over veiligheid plaatsgevonden tussen Marjolein Ellenbroek-Heuven
(onze veiligheidscoördinator) en een aantal betrokken ouders. Tijdens dit open gesprek werd er o.a.
gesproken over het werken met de methode: De Vreedzame School en de daarbij behorende leerlingmediatoren. Ook werd de aandacht voor ‘gelijkheid’ besproken, door stil te staan bij onderwerpen als
paarse vrijdag of racisme.
Uit deze ouderarena kwam naar voren dat het voor ouders prettig is om op de hoogte te zijn van wat wij
met de leerlingen bespreken tijdens de vreedzame school lessen. Dit willen wij gaan doen met behulp
van korte updates of bijlagen in de nieuwsbrief.
Deze periode zal in de klassen aandacht zijn voor het oplossen van conflicten. In de bijlage vinden jullie
de kletskaarten van de vreedzame school, met daarop voorbeeldvragen om thuis het gesprek aan te
gaan over dit onderwerp. Tot slot is ook het stappenplan mediatie toegevoegd als bijlage, want
oplossen...hoe doet een mediator dat nou eigenlijk?
Blij nieuws
Jolanda is zwanger van haar derde kindje. Ze heeft het vorige week aan de kinderen
uit haar klas verteld. De kinderen waren erg verrast en dat leverde mooie
gesprekken op! We wensen Jolanda een hele fijne zwangerschap.

Zorgspecial
We willen u graag wat meer inzicht geven in welke partijen betrokken zijn bij de Apollo 11 op het gebied
van zorg. In deze nieuwsbrief stellen de verschillende partijen zich aan u voor.
Samenwerkingsverband:
Wij zijn Dieuwke, Mariette, Mijke, Dominique en Anne-Marthe en werken als Consulent Passend
Onderwijs bij Samenwerkingsverband Utrecht. Het is onze rol om de school te ondersteunen in het
onderwijs passend maken voor de kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dat kan te maken
hebben met vragen over gedrag, leren of welbevinden. Samen met de school, u als ouders en soms ook
een van de kernpartners, gaan we op zoek naar wat nodig is om de leerling weer met plezier en
zelfvertrouwen aan het onderwijs te laten deelnemen.
Buurtteam:
Wat kunnen de jeugd- en gezinswerkers van het Buurtteam betekenen voor de leerlingen,
ouders/opvoeders en leerkrachten van Apollo 11?
- Wij ondersteunen school met consult en advies over zorgsignalen betreffende leerlingen.
Gesprekken over leerlingen zijn altijd geanonimiseerd, daar dragen we zorg voor. Daarnaast zijn
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we beschikbaar om uitgenodigd te worden bij gesprekken met leerlingen en ouders/opvoeders
als dat wenselijk is.
- Wij ondersteunen u als gezin bij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei levensgebieden
(opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en financiële
vragen).
Het is mogelijk dat de IB’er of leerkracht u adviseert om contact met ons op te nemen of dat school u
uitnodigt voor een gesprek samen met het Buurtteam, waarbij school ons bij u introduceert. De
hulpverlening van het Buurtteam is op vrijwillige basis.
Aan de Apollo 11 zijn gezinswerkers van het Buurtteam De Meern verbonden. Zij zijn telefonisch, per
mail of via het algemeen telefoonnummer/email bereikbaar.
- Sascha Kettenis
06 33647679
saschakettenis@jeugd.buurtteamsutrecht.nl
- Mounir el Kammouni
06 10679398
mounirelkammouni@jeugd.buurteamsutrecht.nl
- Algemeen:
030 7400516
demeern@buurtteamsutrecht.nl
www.buurtteamsutrecht.nl
JGZ:
Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn als Jeugdgezondheidszorg (JGZ) één van de kernpartners van Apollo 11 naast Leerplicht,
Samenwerkingsverband en het Buurtteam.In de wijken Vleuten en de Meern bestaat het basisonderwijs
team uit 3 jeugdverpleegkundigen en 1 jeugdarts. Op Apollo 11 ben ik, Veronique Kegels, jullie eerste
aanspreekpunt. Ik werk samen met mijn collega’s Margreet Teeuwisse en Judith Versluis. Anusjka
Cooman is de jeugdarts.
De JGZ is gericht op het bevorderen van de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen op Utrechtse
scholen. Wij nodigen alle kinderen uit groep 2, groep 5 en groep 7 van de basisschool uit voor een
preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken hoe het kind zich ontwikkelt. Er
wordt gekeken naar de lengte, het gewicht, de oren en de ogen en er wordt lichamelijk onderzoek
gedaan. Tijdens het gesprek kunnen onderwerpen zoals opvoeding, omgang met vriendjes en het leren
op school worden besproken. De ouders en het kind kunnen zelf ook vragen stellen over gedrag,
opvoeding, ontwikkeling en gezondheid.
De onderzoeken in groep 2, 5 en 7 worden uitgevoerd door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en/of
de assistente. De jeugdverpleegkundige en de jeugdarts hebben een beroepsgeheim. Alleen met
toestemming van de ouders/verzorgers vindt overleg plaats met de school of andere instanties. Het is
voor ouders/verzorgers altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een onderzoek of een gesprek bij
de JGZ.
Door de coronamaatregelen kan het zijn dat het gezondheidsonderzoek niet doorgaat, dat het via
(beeld)bellen is uitgevoerd, of is uitgesteld. Helaas moeten wij in deze tijden onze werkwijze continu
aanpassen. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030 – 286 33 00, optie 1, of per e-mail
jgzcpt@utrecht.nl
Kijk voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg op jeugdengezinutrecht.nl. Op deze site kunt u
zich ook opgeven voor gratis interactieve Webinars voor ouders, met verschillende onderwerpen zoals:
“Lekker slapen” en “Weerbaarheid”. De webinars zijn ook terug te kijken.
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Wellicht tot ziens of horens.
Vriendelijke groet,
Anusjka, Margreet, Judith en Veronique
Leerplicht:
Ik ben Kim Eikendal en werk als leerplichtambtenaar bij de Gemeente Utrecht. Vanuit de afdeling
Leerlingzaken ben ik betrokken bij de school van uw kind. De school doet een verzuimmelding bij
Leerplicht wanneer uw kind zonder geldige reden niet op school is. Ook kan school mij betrekken bij
vragen rondom de schoolgang van uw kind. Samen met de andere kernpartners sluit ik dan aan bij een
overleg. Belangrijk om te noemen is: de leerplichtambtenaar richt zich niet alleen op de plicht om naar
school te gaan, maar houdt zich vooral ook bezig met het recht op onderwijs.
voorstellen stagiaire
Ik ben Joost van der Putten, 26 jaar oud. Ik ben opgegroeid in Leiden en ben
naar Utrecht gegaan om filosofie te studeren aan de Universiteit Utrecht. Na
een tijdje proberen bleek dat niet helemaal geschikt voor mij. In mijn
heroriëntatie ben ik terechtgekomen in het onderwijs, bij een leer- werkbedrijf
in Leiden dat natuur- en techniekonderwijs geeft aan basisscholen. Na daar een
half jaar les te hebben gegeven, ben ik nu sinds begin september begonnen met
de deeltijdopleiding van de Pabo aan de Hogeschool Utrecht. Het bevalt me tot
nu toe bijzonder goed op de Apollo 11 en ik hoop hier veel te leren, tot
halverwege het jaar in ieder geval in groep 8.

Activiteiten komende
weken
Vrijdag 12 november
Woensdag 17 november
Donderdag 18 november
Vrijdag 19 november
Donderdag 25 november
Vrijdag 26 november
Vrijdag 3 december
Vrijdag 3 december

Apollotheater
Apollotheater
Optreden theatergroep ‘Script’ op school
Optreden kindertheater 'de Toverknol’ op
school
Studiedag
Vrije dag
Sinterklaasviering, de kinderen zijn om 12:15
uur uit
Nieuwsbrief december

Cluster 1
Cluster 4/5
Cluster 6/7 en 8
Cluster 1, 2/3 en
4/5
Alle leerlingen
Groep 1 en 2
Alle leerlingen

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

Cluster 0/1
De 2 weken voor en 1 week na de herfstvakantie hebben we gewerkt aan het thema “mijn huis en mijn
familie”. We hebben het over de samenstelling van onze gezinnen gehad, wat voor soort huizen er zijn
(flat, rijtjeshuis, boerderij, etc), wat een huisdier is (en wat niet) en n.a.v. de kinderboekenweek hebben
we er ook nog “beroepen” aan gekoppeld. Er zijn meerdere ouders vanuit beide groepen geweest die
hebben verteld over hun beroep: van arts tot software-ontwikkelaar tot onderzoeker. Wat hebben we
veel geleerd!
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Sinds deze week werken we over de herfst . Alle kinderen hebben maandag bladeren meegenomen, die
we goed hebben bestudeerd en waarmee we diverse leer-spelletjes hebben gedaan. In de themahoek
hebben we een kabouterbos gemaakt, waar met veel plezier in ontdekt en gespeeld wordt.

De komende periode gaan we werken aan:
Volgende week werken we ook nog aan de herfst, daarna staat Sinterklaas centraal. O ja, en vrijdag 12
november mogen we voor het allereerst een Apollo-theater verzorgen voor de ouders.... spannend!!!
Cluster 2/3
Wij zijn de afgelopen weken gaan werken met het thema ‘Eigen huis en tuin’. Iedere week werden we
ondergedompeld in prachtige presentaties. We hebben een kijkje genomen in de keuken, zo leerden we
over de oven, de magnetron, het gasfornuis en het koken op vuur. Ook de badkamer kwam aan de orde.
In de klas hebben we een badkuip geknutseld, omdat de kinderen in de huishoek ook graag in bad
willen. De zolder komt ook nog aan bod. Zo kunnen we de verwarming bespreken en de wasmachine. In
de huishoeken staan al droogrekjes, dus we gaan nog een wasmachine knutselen.

De komende periode gaan we werken aan:
De tijd vliegt voorbij en Sinterklaas komt alweer bijna naar Nederland. Alle verdiepingen die we hebben
gedaan in de huishoek kunnen we mooi blijven gebruiken tijdens de Sintperiode. Sinterklaas en de
Pieten wonen namelijk ook in een huis en moeten de dagelijkse klusjes ook uitvoeren. We maken
daarnaast nog een extra hoek waar de kinderen rondom Sinterklaas kunnen gaan spelen. We zetten
onze activiteiten in teken van Sinterklaas. We zullen gaan rijmen, de letters P IE T leren en nog veel
meer.
Alle ouders van groep 3 en een aantal ouders van groep 2 zullen vandaag een uitnodiging ontvangen
voor een voortgangsgesprek over hun kind. Het gesprek is zoals gewoonlijk in te plannen via Parro.
Cluster 4/5
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het thema over de Romeinen. Veel kinderen zijn er
enthousiast over en weten hier al veel over te vertellen. Daarbij hoorde een uitje naar het Castellum Hoge
Woerd. Daar vonden twee activiteiten plaats. Bij de eerste activiteit heeft een vrouw informatie verteld
over het Romeinse schip. De tweede activiteit bestond uit het onderzoeken van opgegraven voorwerpen.
De kinderen stelden veel vragen en waren erg onder de indruk van de verhalen die ze te horen kregen.
Daarnaast hebben we in de klas geleerd over Romeinse bouwwerken, het Romeinse leger en de steden.
De komende periode gaan we werken aan:
In groep 4/5 gaan we aan de slag met het automatiseren van de plus- en min-sommen. In groep 4 oefenen
we met de plus- en min-sommen tot en met 10 en in groep 5 de plus- en min-sommen tot en met 20.
Hiervoor zullen verschillende werkvormen ingezet worden.
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Daarnaast zijn alle groepen druk bezig met het oefenen voor het Apollo-theater. De kinderen zijn erg
enthousiast en hebben het erg naar hun zin wanneer we de liedjes aan het oefenen zijn. Ook krijgen de
kinderen steeds meer zelfvertrouwen in het zeggen van hun tekst en kruipen ze al helemaal in hun rol.
We kijken met zijn allen heel erg uit naar de voorstelling op 17 november!
Cluster 6/7
Na de herfstvakantie zijn we gestart met twee grote groepen 6/7. Hoe was dat eigenlijk voor de
leerlingen?
Zoëy: Het was best even wennen! We hadden ineens een hele grote groep. Maar het is ook leuk en gezellig.
We hebben deze week ook nieuwe plekjes gekregen en nu zit ik naast Vianne en dat is heel fijn.
Riyu: Met levelwerk is het handig dat we met meerdere kinderen kunnen samenwerken.
Riyu: Na de vakantie dacht ik wel, laten we even rustig beginnen... en toen begonnen we met zijn allen in
de kring.
Zoëy: Ja, dat was een héle grote kring!
Evi: De juf heeft toen eerst op een positieve manier alle regels uitgelegd, zodat iedereen wist wat ze konden
verwachten.
Riyu: Een van onze regels is dat we hartjesgedrag laten zien!
Fiene: Dat betekent dat we positief gedrag laten zien in de klas en elkaar helpen.
Roos: Voor mij was het best even wennen in een andere klas, want we zijn met veel kinderen. Het is wel
erg gezellig en iedereen is heel aardig, daardoor voel ik me fijn en welkom!
Rebeka: Eigenlijk gaat het wel goed. Het is een grote groep en een vol lokaal. Toch is het ook leuk om nu
met andere kinderen te kunnen spelen, met wie ik normaal niet zoveel contact had. En het is eigenlijk heel
knap dat het niet heel druk is, terwijl we maar één meester hebben. Dus eigenlijk is het wel knap van de
meester.
Carlijn: En er zijn deze week ook hulpmeesters/juffen, dat is handig. Ik kan nu ook samenwerken met
Athena in de klas en dat is fijn.
Athena: Het is knap hoe stil er gewerkt wordt in deze klas en ik vind het fijn dat we op deze manier toch
allemaal gewoon naar school kunnen!
Carlijn: En juf, je moet er nog bijzetten dat de gym heel erg leuk was! We gingen naar een veldje en
mochten daar buiten gymspelletjes doen. Dat was leuk met z'n allen!
De komende periode gaan we werken aan:
Afgelopen week is het huiswerk voor groep 7 gestart. Veel kinderen zijn hier al ontzettend
verantwoordelijk mee aan de slag gegaan, knap! Voor zowel groep 6 als 7 staat volgende week de eerste
topgrafietoets op het programma.
Donderdag 4 november start de week van de mediawijsheid, hierbij staan de kansen èn gevaren van de
digitale media centraal. Door middel van het spel ‘Mediamasters’ zal hier aandacht aan besteed worden.
Cluster 8
Thema
De ‘onderdompelingsfase’ van het thema Eigen huis en tuin is afgerond. De leerlingen van groep 8
hebben mindmaps gemaakt en zelf toetsvragen opgesteld.
Volgende week donderdag krijgen ze een aantal van deze vragen om te achterhalen hoe goed deze
kennis is blijven hangen.
Werkstuk
De leerlingen zijn begonnen met het zoeken van informatie voor hun werkstuk en het bepalen van
deelonderwerpen. Iedere maandag is er een werkstukles, waarin de leerlingen stap voor stap begeleid
worden bij alle stappen van een werkstuk.
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Oud-groep 8’ers op bezoek
We hebben al van drie scholen oud-leerlingen op bezoek gehad; Descart, Minkema en Yuverta
(voorheen Wellant). We zijn in nog contact met een aantal andere oud-groep 8’ers en zij zullen
binnenkort ook komen vertellen over hun school. Het is fijn dat leerlingen van groep 8 op deze manier
informatie kunnen inwinnen bij kinderen die er elke dag zitten en die hun huidige school ook heel goed
kunnen vergelijken met de Apollo11, omdat ze hier vorig jaar zelf nog rondliepen.
We moedigen alle groep 8’ers aan om zoveel mogelijk open lesmiddagen te bezoeken om zo zelf een
gevoel te krijgen bij verschillende scholen.
De komende periode gaan we werken aan:
Mediawijsheid
Op vrijdag 5 november start groep 8 met de Week van de mediawijsheid, hierbij staan de kansen èn
gevaren van de digitale media centraal. Door middel van het spel ‘Mediamasters’ zal hier aandacht aan
besteed worden. Ook wordt er momenteel een boek – Katvis – voorgelezen dat over ‘catfishing’ gaat.
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