
   

 

 

1 

Openbare basisschool voor 
Daltononderwijs 

 
 

                    1 april 2022         

 

 
Schoolfotograaf + oproep voor hulp     1 Update vanuit de MR 2 
Terugblik studiedag  1 Activiteiten komende weken 2 
Koningsdag en actiedag Oekraïne  1 Vanuit de onder- en bovenbouw 3 

Sportdag  2   
    

Schoolfotograaf + oproep voor hulp 
Dit jaar komt de schoolfotograaf in mei en dat komt nu dus snel dichterbij. De data voor de 
schoolfotograaf zijn dinsdag 17 mei en woensdag 18 mei. De foto's met broertjes/zusjes worden op 
woensdagmiddag 18 mei na schooltijd gemaakt tussen 13:00 en 14:30 uur. U kunt zich hiervoor 
inschrijven op een inschrijflijst. Deze inschrijflijsten hangen van dinsdag 19 april 08:20 uur tot en met 
vrijdag 22 april 15:00 uur in de aula.  
Sinds dit schooljaar werken wij met een nieuwe schoolfotograaf. Deze fotograaf heeft gevraagd of wij 
ouders willen regelen die kunnen helpen. Deze hulp is nodig bij het halen van de groepen en het 
controleren van de kinderen op snotneuzen, schone brillen, schone gezichten etc. Door deze hulp 
verloopt de dag soepeler. Als dank voor deze hulp, mogen de ouders met hun eigen kind(eren) op de 
foto en ontvangen zij een voucher voor een gratis afdruk. Daarnaast is het ook gewoon leuk om te doen! 
Er komen twee fotografen bij ons op school. Dit betekent dat wij de hulp kunnen gebruiken van twee 
ouders op dinsdag en twee ouders op woensdag. Bent u beschikbaar en wilt u komen helpen? Stuur dan 
uiterlijk vrijdag 15 april een mail naar marie-louise.bijl@spoutrecht.nl. Ook als u alleen een ochtend of 
middag beschikbaar bent, horen wij het graag.  

                 
Terugblik studiedag 
Donderdag 17 maart waren we voor de studiedag niet aanwezig op school, maar gingen we extern naar 
het Fletcherhotel in Soest. Het was erg fijn om een volledige dag met elkaar op een andere locatie te 
zijn. Zo hebben we tijdens de pauzes gewandeld en genoten van een heerlijke lunch! 
Met elkaar hebben we op schoolniveau gekeken naar de opbrengsten van de CITO toetsen van 
afgelopen januari en daarna hebben we de gegevens per cluster en jaargroep geanalyseerd. Omdat de 
onderbouw nog geen toetsen maakt, hadden zij een ander programma. Zij hebben met elkaar de 
doorstroom procedure besproken.  
Tussen de middag was er voorbereidingstijd voor de groepen en clusters en de dag hebben we 
afgesloten met een gezellige borrel op het terras in het zonnetje.  
 
Koningsspelen en actiedag Oekraïne 

Vrijdag 22 april zullen op de Apollo 11 de eerste Koningsspelen plaatsvinden. 

Deze dag zal in het teken staan van gezond leven en ons inzetten voor een 

ander. De kinderen zullen dan ook in beweging komen voor Oekraïne. 
 

We starten de Koningsspelen met een melodieuze opening van ons eigen schoolkoor gevolgd door een 

heerlijk Koningsontbijt. Na het ontbijt zullen alle groepen een dansclinic krijgen van Beatz Dance studio, 

een sportief parcours afleggen op het schoolplein en als klap op de vuurpijl is er een sponsorloop voor 

Oekraïne. Als Apollo 11 hopen wij hier een heel mooi bedrag voor op te kunnen halen. Voor de 

sponsorloop zullen de kinderen binnenkort ook een formulier meekrijgen. De Koningsspelen worden 

afgesloten met de geleerde einddans op het schoolplein.  
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Sportdag  
Naast de Koningsspelen is er dit jaar ook nog eens een sportdag op woensdag 8 juni. Deze dag zullen de 

groepen 1 t/m 3 op school allemaal leuke activiteiten hebben. Voor de groepen 4 t/m 8 zal deze dag 

wederom plaatsvinden op de velden van VV De Meern. 

 

 

 

Gezocht: ouders die een sportclinic willen geven! 

Voor de sportdag hebben wij altijd hulp van ouders nodig en ook dit jaar 

willen wij jullie graag hiervoor inschakelen. Wij zijn namelijk op zoek naar 

mensen die sportclinics willen geven. Mocht één van jullie dit zelf willen 

geven of iemand kennen die dit graag doet, dan horen wij dat graag. 

Hiervoor kunnen jullie contact opnemen met Mark Atema 

(mark.atema@spoutrecht.nl). 

 

Update vanuit de MR 

In de MR-vergadering van 16 maart 2022 hebben we de volgende onderwerpen besproken: 

- De voorjaarsnota van de SPO  voor de GMR. 

- Personele ontwikkelingen in de school: de re-integratie van teamleden en de bezetting van de 

groepen.  

- Veranderingen in het beleid: de veranderingen in de samenstelling van de onderbouw zijn 

besproken. De school is bezig met de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem en eindtoets 

en hoopt dit schooljaar nog de keuze te kunnen maken. Daarnaast hebben we gesproken over 

het nieuwe aanmeldbeleid voor basisscholen en de punten die zijn opgevallen worden 

meegenomen naar de GMR.  

- Het personeel heeft een update gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de 

jaardoelen. Er zijn veel positieve ontwikkelingen, maar er zijn ook wat zaken blijven liggen door 

de drukte rondom uitval en corona.  

- We hebben gesproken over de TSO en de ontwikkelingen over het groene schoolplein. We 

merken dat het moeite blijft kosten om de pleinwacht rond te krijgen en gaan nog meer doen 

met informatievoorziening naar ouders. 

- We hebben het gehad over ouderbetrokkenheid en hebben onze ideeën hierover 

teruggekoppeld aan de OR. 

- Er is gesproken over hoe wij als school omgaan met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.  

Voor de toekomst staat op de planning: 

- Het rooster met vakantiedagen en studiedagen. 

- Het formatieplan voor volgend schooljaar. 

- Het jaarplan voor volgend schooljaar. 

De volgende vergaderingen zijn: 

- 31 mei 2022. 

- 21 juni 2022. 

Mochten jullie zelf ideeën of agendapunten hebben voor de MR, laat het ons weten via: 

mr.apollo11@spoutrecht.nl. 

 

 

Activiteiten komende 
weken 

  

Woensdag 6 april Boerderijbezoek Groep 4/5C 

Vrijdag 8 april Boerderijbezoek Groep 4/5A 

Vrijdag 8 april Vrije dag leerjaar 1 en 2 Leerjaar 1 en 2 

Dinsdag 12 april Kabouterpad Groep 1/2B 

Woensdag 13 april Ouderbijeenkomst prestatiedruk 19:30 uur Ouders groep 8 
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Donderdag 14 april Kabouterpad Groep 1A 

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag – normale schooldag Alle leerlingen 

Maandag 18 april Tweede Paasdag Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 22 april Koningsspelen + actiedag Oekraïne Alle leerlingen 

Maandag 25 april t/m 

vrijdag 6 mei 

Meivakantie Alle leerlingen 

Vrijdag 13 mei Nieuwsbrief mei  

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

 
Cluster 1/2 

We zijn met een nieuw thema gestart: lichaam en (gezonde) voeding! We hebben dit thema 
onderverdeeld in drie sub-thema's, te weten: dokter, tandarts en voeding. Hier hebben we 
bijbehorende hoeken ingericht, waar volop rollenspelen gespeeld worden. Ook hebben we per klas 
verschillende bijbehorende activiteiten gepland op het kiesbord: zo kun je in de ene groep een 
boterham versieren of het boomgaardspel spelen, in de andere groep met een pincet pilletjes in potjes 
doen of hoestdrankjes maken en in de derde groep kun je tanden tellen/trekken en je tandenpoetsen 
voor een spiegel. Daarnaast leren we per sub-thema nieuwe (Engelse en Nederlandse) liedjes, zijn er 
presentaties met quizjes en filmpjes vanuit de wereldoriëntatie en doen we de nodige taal- en 
rekenspelletjes die ook aan het thema gekoppeld zijn. Daarnaast worden er ook doelen aangeboden als 
puzzelen, rijmen, woorden in klanken hakken, etc. We zijn er maar druk mee! Elke twee weken draaien 
we de sub-thema’s door, dus als uw zoon/dochter nu vooral met verhalen van de tandarts thuiskwam, 
kan dat volgende week zo maar over gezonde voeding gaan.   

 

           
 

De komende periode gaan we werken aan: 
Het bovengenoemde thema leeft enorm en daar gaan we de komende 4 weken nog mee door. Begin 
april staat er voor de groepen 1A en 1/2B een uitje naar Steede Hoge Woerd gepland, waar we het 
kabouterpad (met diverse opdrachten) zullen bewandelen. Groep 2 gaat ditzelfde uitje in juni doen. En 
natuurlijk blijven we oefenen met de getallenlijn, met de letter van de week, met de Vreedzame School, 
gym enzovoort. Zo leren we spelenderwijs heel veel in de groepen 1 en 2!  
 
Groep 3 
Wat een leuk thema hebben we! We hebben al veel geleerd over de verschillende wilde dieren en hun 
leefgebieden. We lezen momenteel uit een heel leuk boek vol feitjes over wilde dieren. Zo hebben we 
geleerd dat leeuwen hun manen gebruiken om indruk te maken op andere leeuwen en dat 
babykangoeroes de eerste zes maanden in de buidel van de mamakangoeroe zitten om te slapen en 
melk te drinken. Daarnaast hebben we koala's geknutseld en tekeningen gemaakt passend bij het 
thema. In de komende themalessen gaan we inzoomen op specifieke wilde dieren. Leuk om te zien 
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hoeveel de kinderen zelf al weten te vertellen! 
Vorige week hebben we eindelijk weer eens een maatjesactiviteit gehad! We gingen de trap op om naar 
de lokalen van groep 6/7 te gaan. De kinderen vonden het heel interessant om eens te zien hoe de 
bovenkant van de school eruitziet! Ons grote maatje heeft voorgelezen uit een zelfgekozen boek. 
Stiekem vonden we het zelf ook leuk om een beetje voor te lezen aan ons grote maatje. Het was heel 
gezellig!  

   
 
De komende periode gaan we werken aan: 
Ons oude klassendoel hebben we inmiddels afgerond. We weten wat we kunnen doen als we klaar zijn 
met ons werk. De kinderen kleuren de weektaak nu zelfstandig af wanneer ze klaar zijn met een taak. 
Heel fijn! Ons nieuwe klassendoel heeft betrekking op spelling. We zijn aan het oefenen met het correct 
opschrijven van de dicteewoorden. Dit doen we in een "echt" dicteeschrift! Voor het opschrijven van de 
woorden hebben we samen een stappenplan bedacht: 1. we zeggen het woord hardop na, 2. we hakken 
het woord in losse letters, 3. we schrijven het woord op en 4. we controleren wat we opgeschreven 
hebben. Zo proberen we er samen voor te zorgen dat we minder foutjes maken bij het opschrijven van 
de dicteewoorden!  
 
Cluster 4/5 
In cluster 4/5 hebben sommige klassen al een maatjesactiviteit gehad. De kinderen zijn erg blij dat dit 
weer kan plaatsvinden! De kinderen uit groep 4/5B hebben een prentenboek voorgelezen aan hun 
kleine maatje uit groep 1. Ze mochten allemaal zelf een prentenboek meenemen en het voorlezen 
hebben ze op school voorbereid. In het begin was het best wel weer even wennen en sommige kinderen 
uit groep 1 vonden het ook wel spannend. Maar gelukkig hebben de kinderen uit groep 4/5 ze 
gerustgesteld en is er aandachtig geluisterd naar de verhalen. Op het schoolplein zie je direct dat de 
kinderen uit groep 4/5 weer meer omgaan met de kinderen uit groep 1. Dat is leuk om te zien, op naar 
de volgende maatjesactiviteit!  
 
De komende periode gaan we werken aan: 
In cluster 4/5 zijn we druk bezig met het automatiseren van de keersommen. Alle kinderen hebben een 
tempotoets als voormeting gemaakt. De komende weken oefenen we dagelijks met de keersommen. Dit 
doen we klassikaal, bijvoorbeeld met ‘tafels joggen’ en ‘tafel bingo'. Maar dit oefenen de kinderen ook 
samen, bijvoorbeeld met een tafelspelletje of ze oefenen het zelfstandig op het chromebook. Thuis mag 
er uiteraard ook geoefend worden! Na zes weken hebben we een nameting. De kinderen hebben een 
eigen doel gesteld, bijvoorbeeld vijftien sommen meer goed maken op de nameting. Nu hopen we 
natuurlijk dat veel kinderen hun zelf opgestelde doel gaan halen!  
Ook gaan de kinderen uit cluster 4/5 op bezoek bij een boer in Lopikerkapel. De kinderen gaan 
kennismaken met de werkzaamheden die op een boerderij plaatsvinden om voedsel te produceren. 
Voorafgaand aan het bezoek krijgen de kinderen in de klas al een les hierover, zodat ze goed voorbereid 
op bezoek gaan bij de boer. Wij hebben er zin in en hopen op mooi weer!  
 
Cluster 6/7 
Afgelopen week hadden we de Week van de Lentekriebels! We zijn aan de slag gegaan met het thema 
'Je lijf is van jou’. Het was soms best wel even gek om hierover met elkaar in gesprek te zijn maar er is 
veel geleerd over hoe je grenzen aan kunt geven en waar de grenzen liggen op bijvoorbeeld het gebied 
van elkaar aanraken.  
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De komende periode gaan we werken aan: 
Vanaf volgende week start het nieuwe thema ‘De groene fabriek’, waarbij we zullen leren over de 
geschiedenis van fabrieken en over de milieuvervuiling die fabrieken veroorzaken. We gaan ons daarbij 
focussen op hoe we een groene fabriek kunnen ontwerpen. Sinds een aantal weken houden ook alle 
kinderen een spreekbeurt. Dit is heel erg leuk en leerzaam voor de hele klas. Sommige kinderen vinden 
het natuurlijk wel heel spannend maar dat hoort er ook een beetje bij. Alle klasgenootjes geven 
feedback in de vorm van twee sterren en een wens.  
Vanaf deze week krijgen alle kinderen in groep 7 mediatorentraining. Binnenkort mogen deze leerlingen 
dan tijdens de pauze als mediator rondlopen op het plein en helpen. Hierover meer in de volgende 
nieuwsbrief.  

 
Cluster 8 
Het was een spannend weekje voor groep 8! We zijn heel blij dat de meeste kinderen zijn aangenomen 

op hun school van eerste keus. Helaas gold dat voor twee leerlingen niet. Zij zijn zich nu druk aan het 

verdiepen in de scholen die nog plek hebben. 

Afgelopen twee weken hebben wij het thema Lentekriebels behandeld. We hebben het gehad over 

geaardheid, wat er verandert aan en in je lichaam in de puberteit, wat seks is, hoe je respectvol met 

elkaar en elkaars lichaam omgaat, hoe voortplanting werkt, welke voorbehoedsmiddelen er zijn en over 

‘uiterlijk in de media’. Het waren soms ongemakkelijke, maar voornamelijk erg interessante lessen, 

waarbij de kinderen veel respect hebben getoond voor onderlinge verschillen. 

 
De komende periode gaan we werken aan: 
We gaan maandag starten met het thema ‘Oorlog en Vrede’. We hebben al eerder een Blink-les over de 
situatie in Oekraïne gedaan en komende weken gaan we ons richten op de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog. Hierbij zullen we het maken van mindmaps ook weer een nieuwe impuls geven. 
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