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Paarse vrijdag
Op vrijdag 10 december zullen we op school aandacht besteden aan paarse
vrijdag. De leerlingen uit de veiligheidscommissie verzorgen online een korte
‘persconferentie’, waarin zij zullen aangeven dat niemand gepest of
buitengesloten mag worden voor wie hij/zij is of op wie di verliefd wordt. Als
team willen we deze vrijdag, met paarse accenten in onze kleding, uitstralen
dat op de Apollo 11 iedereen zichzelf mag zijn!

Schoollied
De afgelopen weken heeft u het misschien al eens gehoord op het schoolplein, maar de Apollo 11 heeft
sinds dit schooljaar een eigen schoollied! Annabel, de moeder van twee leerlingen op school, heeft dit
lied geschreven. Het is een vrolijk, swingend nummer geworden. Wilt u het schoollied ook horen? Via de
volgende link kunt u het lied beluisteren: https://youtu.be/MukCrWPIb94

Hulp gezocht: ouderraad zoekt nieuwe leden
Vind jij het leuk om activiteiten voor de kinderen op de Apollo11 te organiseren, zodat zij het nog leuker
hebben op school? Meld je dan aan voor de oudercommissie via or.apollo11@spoutrecht.nl. Als
ouderraad helpen we de school met het organiseren van verschillende activiteiten. Denk daarbij aan
Sinterklaas, kerst, de Apollodag of het schoolreisje. Elke activiteit wordt geregeld door 1 of 2 ouders en
de andere ouders helpen waar nodig. Zo bepaal je zelf waaraan je meewerkt. We komen 4 tot 6 keer per
jaar bij elkaar en dat is, naast nuttig, vooral ook heel gezellig. Wil je af en toe helpen, maar niet mee
vergaderen of zelf iets regelen? Mail ons dan ook. We laten je op tijd weten dat we je hulp nodig
hebben. Bijvoorbeeld bij het versieren van de school voor kerst of het meelopen met de
avondvierdaagse. Dus meld je aan en help mee!
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Theater de Toverknol en SCRIPT kwamen bij ons op bezoek
Op donderdag 18 november kwam SCRIPT cultuureducatie voor de groepen 6 t/m 8 de voorstelling
“Pest je, of word je gepest?” spelen. Na de voorstelling, waar de rollen van de pester en de gepeste
leerling centraal stonden, gingen de toneelspelers met de klassen in gesprek en gaven zij een korte
workshop “stevig in je schoenen staan”.
Op vrijdag 19 november kwam theater de Toverknol bij ons in de speelzaal de voorstelling “Juno's
dromen” spelen. De voorstelling ging over het meisje Juno. Het meisje Juno had vragen, veel vragen!
Juno vroeg zich af hoe het is om een vogel of de zon te zijn. Juno leerde hoe het is om te vliegen door de
lucht en om de aarde te verwarmen. Tijdens het beantwoorden van al deze vragen leerden wij samen
met Juno dat het vooral belangrijk is om jezelf te zijn.

Te laat komen
De laatste tijd merken we dat steeds meer kinderen te laat komen. Het is zowel voor de kinderen in de
klas, het kind dat te laat komt en de leerkracht vervelend dat dit gebeurt. De klas is weer uit de focus en
degene die te laat komt vindt het vervelend dat alle ogen op hem of haar gericht zijn. Daarnaast lijkt vijf
tot tien minuten per dag niet zo erg, maar als dit vaker voorkomt, missen kinderen veel onderwijstijd.
Om u beter zicht te geven op hoe vaak uw zoon/dochter te laat op school komt, zetten we vanaf
vandaag de absenties open in het ouderportaal. Op het moment dat uw zoon/dochter in korte tijd drie
keer te laat komt, zal de leerkracht contact opnemen met u om het te laat komen te bespreken. Mocht
het daarna nog een keer gebeuren, zal er een gesprek plaatsvinden met de intern begeleider en/of de
directeur. Mocht u hulp nodig hebben rondom het onderwerp te laat komen, dan kunnen we u in
contact brengen met instanties die u op een laagdrempelige manier hiermee kunnen helpen.

Sinterklaas
Wat was het een feest vandaag in de school! Vanmorgen hebben alle kinderen online de intocht van
Sinterklaas bekeken in hun eigen klas. Marie-Louise moest lang zoeken naar de Sint, maar gelukkig
kwam hij toch tevoorschijn. Alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 5 mochten een bezoek brengen
aan Sint en de Pieten. De kinderen hebben veel liedjes gezongen en kunstjes laten zien! Dat was leuk,
maar voor veel kinderen ook wel spannend. In de klassen is er lekker gespeeld met speelgoed en in
sommige klassen is er ook een sinterklaasfilm gekeken.
In de groepen 6 tot en met 8 hebben de kinderen surprises gemaakt en gedichten voor elkaar
geschreven. Wat heeft iedereen goed zijn best gedaan. Het was een geslaagde dag!
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Aanpassing zelftesten of testen bij de GGD

Vandaag is een nieuw protocol uitgekomen, waarin de informatie over zelftesten of testen bij
de GGD is aangepast. Hieronder vindt u de letterlijke tekst uit het protocol.
• Laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Onder milde klachten wordt
verstaan: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en te hoesten en verhoging tot 38
graden.
• Uitzondering: voor mensen met een kwetsbare gezondheid, mensen die ernstig ziek zijn of
mensen die in contact komen met kwetsbare personen is een zelftest niet afdoende. Voor hen
blijft het dringende advies om zich te laten testen bij de GGD bij klachten.
• Test zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten.
• Na een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig om de uitslag te bevestigen.
• Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat mensen zich houden aan de
basisregels.
• Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een
zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies , dan is
het nodig om een afspraak te maken bij de GGD.
• Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat niemand kan worden verplicht om de uitslag van
een test met de school te delen.
Voorstellen

Hallo mijn naam is Hasna.
Ik ben moeder van Yazan uit groep 8 en Layal uit groep 3.
Ik doe vrijwilligerswerk hier op de Apollo 11 omdat Marscha binnenkort
geopereerd wordt aan haar voet.
Voor de kinderen ben ik niet nieuw, ik doe al een tijdje de TSO en ik ben er
op alle dagen.
Ik hoop op een leuke tijd hier op de Apollo 11.
Groetjes, Hasna
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Afwezigheid Marscha

Zoals u in het voorstelstukje van Hasna heeft kunnen lezen, wordt Marscha geopereerd aan haar
voet. Dit is een operatie die een lang herstel vraagt, dus Marscha zal 3 – 6 maanden afwezig zijn.
Wilt u de ziekmeldingen blijven doen via de mail (ziek@apollo11.nl) of voor 8.10 via Parro bij de
leerkracht? Tijdens de afwezigheid van Marscha kan het door afspraken van ambulante teamleden soms
niet mogelijk zijn om de telefoon op te nemen. Dit geldt zeker voor het moment waarop de leerkrachten
voor de groep staan. Via mail en Parro blijven we uiteraard ten alle tijden goed bereikbaar. De
mailadressen van de teamleden vindt u op de website van de Apollo 11.
Activiteiten komende
weken
Donderdag 23 december

Kerstactiviteit, informatie volgt later

Vrijdag 24 december

Laatste dag voor de kerstvakantie

Maandag 27 december t/m
vrijdag 7 januari
Vrijdag 28 januari
Vrijdag 4 februari

Kerstvakantie
Vrije dag
Nieuwsbrief februari

Groep 1 en 2

Vrijdag 11 februari

Studiedag

Alle leerlingen
vrij

Alle leerlingen zijn
om 12:15 uur uit
Alle leerlingen zijn
om 12:15 uur uit

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

Cluster 0/1
Het thema herfst hebben we afgesloten met een leuke en leerzame herfstwandeling rondom de school.
Wat hebben we veel ontdekt; zoals enorme paddenstoelen, verschillende (kleuren) bladeren en
dennenappels. Daarna zijn we verder gegaan met het thema Sint. Alle kinderen hebben een prachtige
pietenmuts of mijter gemaakt, die ze natuurlijk vandaag aan Sinterklaas wilden laten zien! Het waren
spannende Sint-weken voor de kinderen, waarin ze heerlijk gespeeld en gewerkt hebben met pepernoten
en pakjes.
De kinderen hebben voor het eerst een voorstelling gegeven aan de ouders bij het Apollotheater. Wat
deden ze dit goed en wat waren de ouders trots!
Ook hebben we genoten van de kindervoorstelling “Juno's dromen” van theatergroep de Toverknol. Een
mooi verhaal over je dromen najagen, maar ondertussen wel jezelf blijven. Wat waren de kinderen
geboeid door het verhaal: er werd hevig mee "geleefd”!

4

De komende periode gaan we werken aan:
We kijken nu al uit naar de komende gezellige periode waarin we aan het thema kerst zullen gaan werken.

Cluster 2/3
Het thema 'eigen huis en tuin' is afgesloten. We hebben veel geleerd over de verschillende kamers in het
huis. Leuk om te zien hoe dat dan eigenlijk allemaal in ons eigen huis werkt: waar zitten de leidingen in de
badkamer? Hoe kan het zo lekker warm worden in de woonkamer? Sinds vorige week zijn we druk bezig
met het thema 'Sinterklaas'. We doen veel rijm- en knutselopdrachten. Ook hebben we een eigen
pietenbakkerij of cadeauwinkel in de klas. Daar zijn de pieten hard aan het werk om alles te regelen voor
5 december!
Wij krijgen natuurlijk zelf wekelijks muziek- en theaterlessen, maar afgelopen vrijdag mochten wij kijken
naar een "echte" theatervoorstelling. We hebben met open mond naar de spelers gekeken en gelachen
om de leuke grappen!

De komende periode gaan we werken aan:
De kinderen van groep 3 beginnen maandag alweer aan kern 5 van Veilig Leren Lezen. We gaan een paar
tweeklanken leren, zoals de ou en eu. Groep 2 gaat ook aan de slag met nieuwe letters en meetopdrachten
passend bij het nieuwe thema: Kerst!

Cluster 4/5
In cluster 4/5 hebben we de afgelopen periode naast rekenen, spelling en lezen hard gewerkt aan het
Apollotheater. De kinderen hebben toneelgespeeld, gezongen, gedanst en vooral ontzettend goed
samengewerkt. Ze hebben genoten van het optreden en wij zijn supertrots! Wat was het fijn dat we ook
nog publiek mochten ontvangen in de aula. Na het Apollotheater zijn we gestart met het extra
automatiseren van de sommen t/m 20, verkeer en het thema Sinterklaas. We hebben veel creatieve
opdrachten rondom Sinterklaas gemaakt en hebben een “pepernoten sommenrace” in de gymzaal
gedaan. De kinderen vinden het superleuk om op deze manier het automatiseren actief te oefenen.
De komende periode gaan we werken aan:
Groep 4 oefent de plus- en minsommen die over het eerste tiental gaan en gaat verder met de tafels.
Groep 5 gaat starten met plus- en minsommen tot en met 1000 en oefent verder met de deelsommen.
Bij spelling oefenen we in groep 4 het klankgroepenwoord, het verkleinwoord en de werkwoorden. In
groep 5 oefenen we bij spelling het komma's woord, de persoonsvorm en verkleinwoorden. Daarnaast
kijken we heel erg uit naar alle feestdagen met elkaar.
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Cluster 6/7
In cluster 6/7 zijn de leerlingen druk bezig met alle lessen. Breuken en kommagetallen komen nu vooral
bij het rekenen aan bod en met spelling leren beide groepen ook weer nieuwe categorieën. Met Estafette
kan iedere leerling nu ook goed aan de slag. Met het thema zitten we nu in onze onderzoeksfase. Hierbij
onderzoeken wij de verhalen achter de gebouwen, pleinen en parken in Utrecht.
Wij vinden het ook heel knap van de kinderen dat het zo goed gaat nu de groepen in de mix zijn gegaan.
We gaan de komende periode hier verder aan werken en zullen dan ook het onderzoek afronden. Nu
eerst maar eens lekker genieten van deze periode waarin ook veel gezelligheid voor iedere leerling is.

Cluster 8
In groep 8 wordt er hard gewerkt aan de werkstukken. Iedere maandag is er een korte instructie over
een van de facetten van een goed werkstuk én daarna geven de leerlingen elkaar (in wisselende
tweetallen) feedback op gemaakt werk. De motivatie is over het algemeen erg groot en de leerlingen
helpen elkaar erg goed!
Voor het vak Engels worden er momenteel in kleine groepjes Engelse ‘magazines’ gemaakt, waarin
zowel informatieve teksten als columns en puzzels worden opgenomen.
Elke maandag staat inzichtelijk rekenen op het programma. In verschillende groepen komen de
leerlingen bij de instructietafel zitten om 20 minuten met maar 2 of 3 grote sommen bezig te zijn. Deze
sommen moeten uitgetekend worden en soms zijn er vele berekeningen nodig om tot het antwoord te
komen. De leerlingen laten aan elkaar op het bord zien hoe ze te werk zijn gegaan en waarom zo. Ze
geven elkaar ook feedback. We zien dat sommige leerlingen het erg lastig vinden om “gewoon maar te
beginnen” als ze nog niet zien waar het precies naartoe moet. Omdat dit (proberen) juist zo'n
belangrijke stap is, oefenen we dit en we zien dat het werkt!
Tot slot; er zijn vanaf het begin van het jaar tot aan afgelopen week ontzettend veel
oud-groep 8’ers op bezoek geweest om te vertellen over hun ervaringen op de
middelbare school. Dat vinden we echt te gek!
Deze week waren Justin en Boaz in de klas om over Academie Tien te vertellen.
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