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Ziekmelden en verlof
Wellicht heeft u het al gezien: Vanaf nu kunt u uw kind(eren) afmelden
via Parro. In de animatie hiernaast kunt u zien hoe het werkt. Dit kan
voor onderstaande redenen:
• Elke dag dat uw kind ziek is, doet u voor 08:00 uur een
ziekmelding. Het is van belang dat u dit elke dag doet met de
huidige dag als einddatum, ook als u verwacht dat uw kind
meerdere dagen ziek is. Op het moment dat u geen einddatum
invoert, komt in het systeem te staan dat uw kind voor langere
tijd ziek is.
• Voor korte absentiemeldingen geeft u de dag + start en
eindtijd aan (bijvoorbeeld bij een bezoek aan de huisarts, fysio
of tandarts).
• Voor verlof heeft u toestemming nodig. Het formulier voor
verlof vindt u op onze website: www.apollo11.nl. Na
goedkeuring van de directie kunt u deze optie gebruiken.
Tot de krokusvakantie kunt u uw kind(eren) afmelden via zowel
ziek@apollo11.nl als Parro.
Na de krokusvakantie (maandag 7 maart) komt het mailadres te
vervallen en kan het alleen via Parro.

Voorleesochtend
Op vrijdag 25 februari is een voorleesochtend georganiseerd. Wat houdt
dit in? In elke klas komt een leerkracht uit een andere klas ongeveer een
half uur een (prenten)boek voorlezen. Om er een extra gezellig moment
van te maken, mogen de kinderen deze ochtend een lekker kleedje, kussen
of knuffel meenemen. Het doel van deze ochtend is het lezen stimuleren
en het promoten van een leuk leesboek. We hopen dat het een geslaagde
ochtend gaat worden!
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Gezondheid & leefstijl Apollo 11
De afgelopen tijd heeft ons allemaal duidelijk gemaakt dat gezondheid geen vanzelfsprekendheid is en
dat een gezonde leefstijl belangrijk is voor lichaam en geest en jong en oud. Ook de Apollo 11 wil hier
meer aandacht voor hebben.
Wij, Esther Miltenburg, Arlette van der Horst en Rosemarie van Ruiten hebben een verkennend gesprek
met Marie-Louise gehad en willen starten met een korte behoeftepeiling onder ouders over dit
onderwerp. Leeft dit onderwerp bij jou, neem dan 2 minuten de tijd en vul de vragen via deze link in.
Wil je als ouder ook meedenken of bijdragen vanuit interesse of expertise? Laat dit dan weten door een
mail te sturen naar marie-louise.bijl@spoutrecht.nl.

Voorstellen nieuwe docent muziek cluster 6/7
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Mijn naam is Elina Gorlova. Ik ben 34 jaar en woon in Utrecht, Rijnvliet.
Ik ben pianiste, koordirigent en muziekdocent. Ik speel piano, gitaar,
ukelele en blokfluit. Nu woon ik 4 jaar in Nederland.
Ik heb al bijna 13 jaar ervaring in het werken met kinderen en
volwassenen. Ik heb een volledige Russische muziekopleiding gevolgd,
vanaf de muziekschool tot en met de masteropleiding. Dit jaar
studeerde ik daarnaast af aan het Conservatorium van Amsterdam als
muziekdocent.
Met drie pedagogische muziekopleidingen combineer ik in mijn lessen
klassieke theorie en moderne lesmethoden, gebruikmakend van het
moderne repertoire en muziekstukken van de klassiekers.
Vanaf volgende week ga ik elke dinsdag muzieklessen geven in groep
6/7.
Ik kijk met veel enthousiasme uit naar het werk bij de Apollo 11.
Groetjes, Elina

Nieuwe stagegroep stagiaires
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, zijn er meerdere stagiaires bij ons op school.
Sommige stagiaires gaan van groep wisselen. Hieronder kunt u zien in welke groepen de stagiaires hun
stage hebben gelopen en waar ze dat het komende halfjaar gaan doen. Om ervoor te zorgen dat we
informatie niet herhalen, kunt u de stukjes waarin de stagiaires zichzelf voorstellen terugvinden in de
nieuwsbrief van oktober en november 2021.
Stagiair(e)
Esi
Vera
Ellen
Joost

Groep 1e helft schooljaar
1/2B
3
6/7A
8

Groep 2e helft schooljaar
8
6/7A
3
1A

Welk nieuws is er over ons nieuwe schoolplein?
Marie-Louise: ‘Na onze aanbouw is het dan eindelijk tijd voor het aanpakken van het schoolplein. Dit
kalenderjaar willen wij ervoor zorgen dat ook het schoolplein aan onze wensen gaat voldoen. Het moet
een schoolplein worden waar kinderen op eigen kracht op ontdekking kunnen gaan. Het moet
uitnodigen om te kunnen spelen en te kunnen leren. Eigenlijk hoop ik dat iedereen na een half uur
pauze denkt, moet ik nu alweer naar binnen?’
Marjolein: ‘We vonden het belangrijk om onze ideeën voor het nieuwe schoolplein samen met de
leerlingen tot stand te laten komen. Hiervoor hebben we onze Apolloraad om hulp gevraagd. Dit zijn
leerling-vertegenwoordigers uit de clusters 4/5 en 6/7. Aan de hand van onze eerste vergadering
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hebben we een top 10 gemaakt van de favoriete onderdelen die de Apolloraad graag op het plein zou
willen terugzien. Dit overzicht hebben we vervolgens aan alle groepen laten zien, zodat zij hun top 3
konden doorgeven.’
Anna: ‘Ons als Apolloraad is gevraagd om de stemmen te tellen en te kijken wat de kinderen van onze
klas het liefste op het plein wilden zien. Dit gingen we turven op het overzicht.’
Lenne: ‘De meeste stemmen van de hele school hebben gekregen: de ontdektuin, de heuvel + tunnel en
meer groen op het plein!’
Arlen: ‘Ik ben helemaal enthousiast en ging net op het schoolplein ook al kijken waar een mooi hoekje
zou zijn voor bijvoorbeeld een ontdektuin.’
Hein: ‘Waarom we dit doen? Wij willen dat leerlingen zich fijn voelen op het schoolplein en dat er ook
iets te doen is.’
Marie-Louise: ‘Binnenkort gaan we
kijken bij natuurspeeltuinen in de
buurt. Samen met de betrokken
ouders en leerlingen hopen we vóór
de voorjaarsvakantie al de eerste
stappen richting een groen
schoolplein te kunnen zetten.’

Blij nieuws Kim

Op woensdag 1 december 2021 is Kim bevallen van een zoontje: Jip! Wij wensen
ze met z'n drieën een hele mooie tijd toe!

Inplannen rapportgesprekken
In de week van 21 februari vinden de rapportgesprekken plaats. Deze rapportgesprekken zijn voor de
groepen 2 tot en met groep 7. Bij dit rapport voeren we over elke leerling een gesprek. Bij het tweede
rapport is het gesprek facultatief. Vanaf groep 5 zijn de kinderen bij het gesprek aanwezig. De
gesprekken zullen plaatsvinden via Microsoft Teams en de groepsleerkracht stuurt voorafgaand aan het
gesprek een link.
Vanaf maandag 14 februari om 08:30 uur kunnen de ouders met meerdere kinderen op de Apollo 11
een gesprek inplannen. Om 16:00 uur kunnen alle andere ouders een gesprek inplannen. Op vrijdag 18
februari om 17:00 uur sluit de mogelijkheid om in te schrijven. De leerkrachten kiezen zelf op welke
dagen de rapportgesprekken plaatsvinden, maar alle leerkrachten bieden de woensdag als optie aan.

3

Activiteiten komende
weken
Dinsdag 8 februari
Vrijdag 11 februari
Dinsdag 15 februari
Donderdag 17 februari
Vrijdag 18 februari
Maandag 21 februari t/m
vrijdag 25 februari
Vrijdag 25 februari
Maandag 28 februari t/m
vrijdag 4 maart
Vrijdag 11 maart

Bezoek Nemo
Studiedag
Bezoek Nemo
Bezoek Nemo
Rapport mee
Rapportgesprekken (via Microsoft Teams)

Cluster 4/5
Alle groepen
Groepen 6/7C en 8
Groepen 6/7A en 6/7B
Alle groepen
Groep 2 t/m 7

Voorleesochtend

Alle groepen

Voorjaarsvakantie

Alle groepen

Nieuwsbrief maart

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

Groep 1 en groep 2

Brrr, wat was het koud in de groepen 1 en 2 de afgelopen weken. In de hoeken stonden iglo's
waarin we gespeeld hebben, in de zandtafels konden we met nepsneeuw en pinguïns spelen en
we hebben diverse creatieve opdrachten gedaan in winterse sferen: een sneeuwpop geverfd,
een pinguïn met vetkrijt gemaakt, etc. We leren nu af en toe ook al te werken via een
stappenplan. We hebben veel geleerd over de Noord- en Zuidpool en welke dieren waar leven.
Uiteraard zingen we daar veel liedjes bij (Nederlands en Engels) en dansen we regelmatig in de
klas. De winter freeze dance was heel populair! In de groepen 1 hebben we alle cijfers tot en met
6 veel geoefend, zowel het tellen, als de getalbeelden en de dobbelsteenstructuur die daarbij
hoort. Verder hebben we in beide groepen geleerd hoe je een verhaal moet navertellen; in dit
geval “Kikker in de kou”. Groep 2 heeft daarnaast weer diverse nieuwe letters aangeboden
gekregen en zijn zij qua getalbeelden al bij het cijfer 13. Verder hebben we weer veel nieuwe
fijne motoriek oefeningen gedaan, zoals rijgen, weven en knippen, vast ter voorbereiding op het
schrijven.

De komende periode gaan we werken aan:

Volgende week gaan we starten met het thema Dino’s. Terug in de tijd gaan we ontdekken hoe
deze dieren leefden en waarom ze zijn uitgestorven...
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Groep 3
We zijn druk bezig met ons thema 'onder water'!
We hebben het gehad over plastic soep en hoe we
er samen voor kunnen zorgen dat er minder
plastic in het water terechtkomt. Ook hebben we
het gehad over de kenmerken van verschillende
dieren uit de zee en over de manier waarop zij zich
voortplanten. Alles wat we leren, hangen we aan
de tentakels van onze octopus. We hebben er
leuke schildpadden bij gemaakt! We hebben
inmiddels al veel tweetekenklanken geleerd.
Sommige tweetekenklanken zijn nog best lastig:
schrijf je de ou of au? Staat er giet of geit? In kern
6 van Veilig Leren Lezen hebben we geleerd welke
dieren uit een ei komen en welke niet.
Interessant!
De komende periode gaan we werken aan:
Binnenkort gaan we beginnen met Spelling. Daar hebben we veel zin in, want zo leren we woorden niet
alleen goed lezen, maar ook goed schrijven. Daarnaast gaan we het tijdens de themalessen nog hebben
over piraten. Dat past goed bij kern 7 van Veilig Leren Lezen, want die kern gaat ook over piraten en
zeerovers!
Cluster 4/5
De start van het nieuwe jaar verliep in veel groepen anders dan anders. Iedereen heeft wel te maken of
te maken gehad met corona. Er zijn verschillende leerkrachten, maar ook kinderen een tijd afwezig
geweest. We merken dat de kinderen erg flexibel zijn en ondanks alles goed omgaan met wat er nu gaande
is. Daarnaast zijn we bezig met de CITO-toetsen. Deze brengen in kaart waar de kinderen staan en aan
welke hiaten we gaan werken. Naast het harde werken van de kinderen, zijn we begonnen met Blink. Het
nieuwe thema heet 'Handige uitvinders’. De kinderen zijn er erg enthousiast over! De afgelopen lessen
gingen ze als echte uitvinders aan de slag met verschillende onderzoeken. Zo hebben ze een pen en een
fietsbel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet en hebben we echte ballon-auto's gemaakt.
De komende periode gaan we werken aan:
Aansluitend op het
thema
gaan
de
kinderen dinsdag op
onderzoek uit in
Nemo! Hier hebben
wij en de kinderen
ontzettend veel zin
in!
Cluster 6/7
In cluster 6/7 zijn we druk bezig met het eerste thema van Blink: Bijzondere Bewoners. We leren over
dieren die zijn uitgestorven, of juist over dieren die al miljoenen jaren weten te overleven. Ook hebben
we in de klas met proefjes onderzocht waarom het ene dier veren heeft en het andere dier een huid met
haar. Het thema eindigt met het maken van een weetjesmuur. Alle kinderen kiezen een dier waar ze leuke
en grappige weetjes over gaan zoeken. Via Blink werken we nu ook aan Topo én hebben we de eerste les
Blink Engels gedaan. Het was een leuke les vol muziek en gesprekken in het Engels, leuk!
De komende periode gaan we werken aan:
Het hoogtepunt van de komende periode is uiteraard het bezoek aan Nemo. De kinderen hebben er
heel veel zin in!
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Cluster 8
Alle groep 8’ers hebben een advies gekregen en zijn nu druk bezig met volgend jaar; sommige leerlingen
weten allang naar welke middelbare school ze willen, anderen zijn nog druk aan het vergelijken. De
komende tijd zijn er gelukkig nog een aantal momenten om VO-scholen van binnen te zien en daar
maken velen ook gretig gebruik van!
Verder is er vanuit ‘POVO’ een traject op poten gezet om groep 8’ers te begeleiden richting het
voortgezet onderwijs door les te geven over plannen en organiseren, prestatiedruk en verschillende
leerstrategieën. Hier besteden we als leerkrachten ook aandacht aan, maar nu komt er iedere twee
weken een coach op bezoek die als leerkracht in het VO gewerkt heeft. Zij begeleidt de kinderen in
kleine groepjes en geeft veel nuttige tips!

Ook in groep 8 is het eerste Blink-thema in volle gang. Wij werken aan: ‘Duurzaam Design’. De leerlingen
leren wat duurzaamheid is, onderzoeken de duurzaamheid van allerlei gebruiksvoorwerpen en zullen
straks zelf iets ontwerpen. Overigens is er al een start gemaakt met het ontwerpen, want de leerlingen
hebben zelf een gerecyclede stoel of kruk gemaakt van oude kranten.
Ook is er geschilderd op houten plankjes die nog net op tijd ‘gered’ waren uit een weggooistapel.
Verder zijn we gestart met Topomaster; de werelddelen. Na een weekje rust zullen de leerlingen meer
gaan leren voor het werelddeel Afrika, waarna we uiteraard ook alle andere werelddelen afgaan.

De komende periode gaan we werken aan:
Ook groep 8 brengt een bezoek aan NEMO en wel op dinsdag 15 februari.
Verder zullen wij het druk gaan krijgen met het helemaal zelf schrijven van de musical! Het verhaal staat
in de grondverf, binnenkort gaan we de rollen verdelen en we kunnen bijna beginnen aan het schrijven
van de scènes... Spannend!
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