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Apollodag
De Apollodag was weer een groot succes! In alle clusters zijn veel
leuke activiteiten geweest. In de groepen 1 t/m 3 was er een circuit
met verschillende soorten activiteiten, buiten en in de klas. In de
groepen 4/5 mochten de kinderen bouwen, knutselen, spelletjes
spelen en in de middag een film kijken. In de groepen 6/7 is er een
sportochtend georganiseerd en groep 8 is druk bezig geweest met
de musical. In de pauze kregen alle kinderen een ijsje. Oftewel: het
was een geslaagde dag waarin de kinderen heerlijk met elkaar
hebben gespeeld!

Oproep ouderhulp
Afgelopen woensdag hebben wij een oproep gedaan voor ouderhulp. Nu komt er in deze tijd veel
voorbij, dus daarom plaatsen we deze oproep nogmaals. Tot nu toe heeft één ouder gereageerd op de
oproep voor woensdag 29 juni en één ouder voor de oproep voor 6 juli.
Het einde van het schooljaar nadert en bij een aantal zaken willen we graag uw hulp vragen. Wij hebben
de afgelopen twee jaar spullen opgeslagen bij de Meander. Nu moeten wij die spullen uit de opslag
halen. Een deel van de spullen wordt opgehaald door andere scholen, een deel gebruiken we zelf en een
deel moet naar de Gemeentewerf (Stits). Hiervoor hebben we de volgende planning:
• Woensdag 29 juni om halfnegen gaan we richting de Meander.
• Er gaat een ouder mee, die een bedrijfsbus heeft en een aanhangwagen. In de bedrijfsbus kunnen alle
spullen die naar de Apollo 11 verhuisd moeten worden. In de aanhangwagen worden alle spullen
geplaatst (we hopen dat dat in 1x kan), die naar de Stits gaan.
• Nu is het fijn als er nog vier ouders kunnen helpen om de opslag leeg te halen, waarbij het fijn is als in
ieder geval één ouder een auto heeft met trekhaak (een bedrijfsbus mag de Stits niet op).
• Als u kunt helpen, dan kunt u dat naar mij mailen (marie-louise.bijl@spoutrecht.nl) of een bericht in
Parro sturen. Als we met voldoende ouders zijn, dan verwachten we ongeveer een uur nodig te hebben.
Op woensdag 6 juli willen we de lokalen verhuizen/opnieuw inrichten. Doordat we met andere groepen
gaan werken, moet vooral in de onderbouwgroepen, maar ook voor een deel bij de bovenbouwgroepen
het één en ander verhuisd worden. Hierbij gaat het dus om een verhuizing tussen lokalen. Dit zouden
we ook graag met ouderhulp doen. Hiervoor hebben we de volgende planning:
• Zodra de school uit is, gaan we starten, dus om 12.20/12.25.
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• We denken ongeveer een uur nodig te hebben (we hopen op veel hulp, zodat we het samen snel
gedaan hebben).
• De kinderen van ouders die helpen, vangen we op in de aula. Wilt u ze eten/drinken meegeven?
• U krijgt op het moment dat u komt te horen wat u kunt doen. U krijgt van mij wel een bevestiging van
uw aanmelding. Wilt u bij het aanmelden ook aangeven of uw kind(eren) in de aula opgevangen moeten
worden?
• Als u kunt helpen, dan kunt u dat naar mij mailen (marie-louise.bijl@spoutrecht.nl) of een bericht in
Parro sturen. Als we met voldoende ouders zijn, dan verwachten we ongeveer een uur nodig te hebben.

Oproep vanuit een ouder
Al jarenlang verzorgt Marco, de vader van Laura uit groep 7, het geluid bij diverse activiteiten op school.
Wij zijn hem hier heel dankbaar voor, want door zijn hulp worden de activiteiten, zoals het
Apollotheater, nog leuker. Helaas is volgend schooljaar zijn laatste jaar, omdat zijn dochter na komend
schooljaar de Apollo 11 gaat verlaten. We zoeken daarom iemand die hem wil opvolgen. Hieronder staat
een bericht vanuit Marco waarin hij uitlegt wat de werkzaamheden inhouden en waarom hij dit leuk
vindt om te doen. Mocht je interesse hebben of vragen, stuur Marie-Louise een mail (marielouise.bijl@spoutrecht.nl) of een bericht in Parro. Zij zorgt ervoor dat jullie met elkaar in contact komen.
Komend schooljaar start mijn tiende en laatste jaar waarin ik ondersteuning geef bij diverse activiteiten.
Dit bestaat vooral uit het opzetten en bedienen van de geluidsinstallatie bij onder andere het
Apollotheater, Sinterklaas en de overstap. Het is leuk en dankbaar werk om hiermee het onderwijs te
ondersteunen. Hierdoor kunnen de leerlingen nog beter laten zien wat ze geleerd hebben.
Waarom dan toch mijn laatste jaar als het zo leuk is om te doen? Mijn dochter begint aan groep 8 en als
zij naar de middelbare school gaat, stop ik met deze ondersteuning en is het tijd voor een opvolger.
Lijkt het je leuk om dit van mij over te nemen? Je kunt dan volgend schooljaar met mij meelopen om zo
te leren hoe het één en ander werkt. De installatie van de school is redelijk uitgebreid. Hiermee kunnen
de verschillende activiteiten goed ondersteund worden. Het zou jammer zijn als dit na volgend jaar niet
meer gebruikt wordt.
Spreekt het je aan en heb je affiniteit met techniek of heb je vragen? Laat het Marie-Louise weten, dan
zorgt zij dat ik op de hoogte wordt gebracht.

Formatie volgend schooljaar
Komend jaar verwelkomen we vijf nieuwe teamleden: Hanneke Veldhuizen, Marije Kramer, Nynke
Nijenhuis, Judith Bac & Ashley van der Put. Later in deze nieuwsbrief stellen zij zich nog wat uitgebreider
aan u voor.
Dit is de indeling van de leerkrachten over de verschillende groepen voor komend schooljaar:
Cluster 1/2
1/2A

1/2B
1/2C

Tot half sept & vanaf ongeveer feb
Half sept tot ongeveer feb
Laura van den Beukel (ma t/m wo)
Laura van den Beukel (ma t/m wo)
Willemijn van der Sloot (do & vr)
Vervanging (do & vr)
Esther Janssen (ma, wo t/m vr)
Marloes Baas (di)
Hanneke Veldhuizen (ma t/m vr)
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Groep 3
3A
3B

Jolanda Marijnissen - Wierts (ma, di, vr)
Marije Kramer (wo & do)
Rozanne de With (ma t/m vr)
Cluster 4/5

4

Marije Kuus* (ma, wo t/m vr)
Nynke Nijenhuis (di)
4/5
Sanne van der Woerd (ma, di, vr)
Lisanne Kok (wo & do)
5
Marjorie Henriquez (ma t/m do)
Marije Kramer (vr)
* Marije Kuus start nog niet voor de groep na de zomervakantie in verband haar herstel.
Tot de kerstvakantie staat Nynke Nijenhuis vijf dagen per week voor groep 4.
Groepen 6
6A
6B

Marloes Baas (ma)
Mark Atema (di t/m vr)
Jolien Heijman (ma t/m vr)
Groepen 7

7A
7B

Rémon de Bruin (ma, wo t/m vr)
Karin Goes (di)
Marjolein Ellenbroek - Heuven (ma + di)
Karin Goes (wo t/m vr)
Groep 8

8

Annemieke Peene (di t/m vr)
Mark van Beuningen (ma, wo & do)

Zoals u kunt zien, is de formatie voor de groepen bijna helemaal rond. Op dit moment is er nog iemand
nodig voor de vervanging van Willemijn op donderdag en vrijdag in groep 1/2A tijdens haar
zwangerschapsverlof. Als bekend is hoe deze vervanging geregeld gaat worden, dan laten we dat weten
aan de ouders van groep 1/2A. Daarnaast is de vervanging van Marije Kuus geregeld tot de
kerstvakantie. Hoe het er daarna uit gaat zien, is nog onduidelijk. Zodra hier meer informatie over is,
worden de ouders van groep 4 geïnformeerd.
Andere taken
Groepen 1/2, 3 en 8

Groepen 4, 4/5, 5, 6 en 7

Intern begeleiders
Sarah Jeninga
(werkdagen: ma (om de week),
wo, do)
Jolien Gjaltema – van Rooij
(werkdagen: di, wo, do)

Schoolopleiders
Jolien Gjaltema – van Rooij

Sarah Jeninga
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Muziekles, theaterles en bewegingsonderwijs
We zijn heel blij dat we voor komend schooljaar voor alle groepen wekelijks muziekles, theaterles en
bewegingsonderwijs gepland hebben staan.
Groepen 1/2:
Deze lessen worden door de eigen leerkracht gegeven in het speellokaal.
Groepen 3 t/m 8:
Het bewegingsonderwijs wordt net als de afgelopen jaren gegeven door een vakleerkracht
bewegingsonderwijs. Vanaf komend schooljaar gaat Ashley van der Put de gymlessen verzorgen op
maandag, dinsdag en donderdag. De muzieklessen worden volgend schooljaar gegeven door Annabel
(ouder van Oscar en Valentijn) en Elina Gorlova. Lisanne Kok gaat de theaterlessen verzorgen voor de
groepen 3 t/m 8.
Specialisten
Dit schooljaar werken we wederom met specialisten. Voor komend schooljaar zijn dat de volgende
specialisaties:
• Specialist sociale veiligheid: Marjolein Ellenbroek – Heuven gaat hiermee een hele dag aan de
slag en zal net als afgelopen jaar in de groepen aan de slag gaan, zoals bijvoorbeeld Rots- en
watertrainingen geven.
• Specialisten rekenen: Marloes Baas en Lisanne Kok.
• Specialisten taal/lezen: Jolien Heijman en Marjorie Henriquez.
• Specialisten meer- en hoogbegaafdheid: Jolanda Marijnissen – Wierts (voor de groepen 1 t/m 3)
en Annemieke Peene (voor de groepen 4 t/m 8).
Daarnaast gaan Esther Janssen en Laura van den Beukel de scholing volgen voor specialist jonge kind.
Ondersteuning in de groepen
In de clusters met grotere groepen is gekozen voor extra ondersteuning. In de groepen 1/2 gaat Chloé
van den Brande dagelijks ondersteunen. Voor de groepen in cluster 4/5 is een nieuw teamlid
aangetrokken, namelijk Judith Bac. Zij gaat in de ochtenden ondersteunen in de groepen 4, 4/5 en 5. Bij
groep 8 is gekozen voor een leerkracht die vier dagen werkt en een leerkracht die drie dagen werkt. Op
deze manier staan zij op twee dagen dubbel.
Gelukkig is Marscha Middelkoop volgend schooljaar weer onze conciërge! We hopen ook Hasna Dada te
mogen verwelkomen als conciërge. Sylvia Wijnen blijft op dinsdag onze administratief medewerkster.
Afscheid collega
Kim van Aalten gaat na de zomervakantie haar baan als educatief specialist bij de bibliotheek uitbreiden
van twee naar drie dagen en zij zal daarom na de zomervakantie niet meer terugkomen op de Apollo 11.
Wij wensen haar heel veel plezier bij Bibliotheek Utrecht!
Blij nieuws
Jolien Gjaltema – van Rooij (intern begeleider & schoolopleider) is zwanger! Volgend
schooljaar is zij daarom een aantal maanden met verlof. Op dit moment zijn we aan het
kijken hoe we Jolien kunnen vervangen.
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Voorstellen nieuwe teamleden
Hallo! Ik ben Hanneke Veldhuizen en ik ben 35 jaar. Ik woon samen met
mijn vriend en 2 dochters (Fenne van 3 en Mila van 1) in IJsselstein. Ik
werk nu ruim 13 jaar in het onderwijs, waarvan het grootste gedeelte
bij de kleuters. Daar ligt echt mijn hart!
Naast mijn werk ga ik graag met ons gezin leuke dingen doen, zoals
naar de Efteling, wandelen of naar een speeltuin. Maar ik kan ook erg
genieten van een avondje lekker op de bank met een goede serie aan.
Ik kijk er erg naar uit om na de zomer op Apollo 11 te mogen komen
werken! Ik heb er zin in om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en de
kinderen en u als ouder te ontmoeten! Voor nu wens ik u allemaal
alvast een heerlijke vakantie en tot in het nieuwe schooljaar!
Hoi, ik ben Marije Kramer, 47 jaar. Ik woon in Maarsen en ben al heel
lang samen met Matthijs. Samen hebben we twee kinderen: Mats van 17
en Bente van 15. Ik ben 19 jaar werkzaam in het onderwijs als leerkracht
en werk nu op een school in Utrecht in groep 3. Naast mijn werk breng ik
veel tijd door met wandelen, lezen, schilderen, naar concerten gaan,
mindfulness en leuke dingen doen met vrienden en familie. Ik heb
ontzettend veel zin om op Apollo 11 te komen werken in groep 3 en 5 en
ik verheug me erop de kinderen, het team en de ouders te leren kennen.
Alvast een fijne vakantie en tot in augustus!
Hoi allemaal, ik ben Nynke Nijenhuis en ik ben niet helemaal een nieuw gezicht
op de Apollo 11. In mijn laatste jaar van de Academische Lerarenopleiding
Primair onderwijs (ALPO) heb ik een jaar stage gelopen in 4/5B. Dit schooljaar
heb ik tot maart twee dagen naast Marjorie gestaan (ook in 4/B). De afgelopen
maanden heb ik op een andere SPO-school gewerkt. Ik hou van lekker eten, leuke
dingen doen met vriendinnen en van lezen. Daarnaast rijd ik paard. Ik vind het
heel leuk dat ik het jaar op de Apollo 11 mag starten in groep 4! Fijne vakantie en
tot snel in het nieuwe schooljaar!
Hallo allemaal! Ik ben Judith Bac, getrouwd met Sander en we hebben drie
dochters. We wonen in Vleuten. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier
lesgegeven in de middenbouw en gewerkt met leerlingen met een tos. Vanaf
augustus ga ik alle ochtenden ondersteunen in de groepen 4, 4/5 en 5. Naast mijn
werk hou ik van tennissen, wandelen en lezen. Ik kijk uit naar volgend schooljaar
maar wens jullie voor nu een hele fijne zomervakantie!

Hallo allemaal, ik ben Ashley van der Put en ik kan jullie met enthousiasme
vertellen dat ik volgend schooljaar het team van Apollo 11 kom versterken als
docent lichamelijke opvoeding. Ik ben 29 jaar en woon samen met mijn vriend
en twee dochters (Kim en Nora) in de Meern. Vroeger heb ik veel geturnd,
springgroep, gesnowboard en geskied. Maar nu doe ik veel fitnessen en
hardlopen. Verder ben ik in mijn vrije tijd vaak buiten te vinden met mijn twee
dochters. Ik kan niet wachten om volgend schooljaar op de maandag, dinsdag
en donderdag aan de slag te gaan met de kinderen in de gymzaal. Maar voor
nu wens ik iedereen alvast een hele fijne vakantie!
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Update vanuit de medezeggenschapsraad
Afgelopen dinsdag, 21 juni 2022, is er een MR vergadering geweest, hierin is het volgende besproken:
GMR
Tijdens de vergadering van de GMR heeft Anko van Hoepen zijn bevindingen van zijn eerste 100 dagen
bij de SPO gedeeld. Hij heeft een hele positieve eerste indruk. Punten om mee aan de slag te gaan zijn:
het aannamebeleid, het lerarentekort, kansengelijkheid en het integriteitsplan. Er wordt nagedacht over
een strategisch personeelsbeleid, waarbij de tekorten en lasten eerlijker verdeeld worden over scholen.
Aan de nieuwe integriteitscode mag de MR meedenken.
Personele ontwikkeling en lerarentekort
Vanuit de personele ontwikkeling is medegedeeld dat Kim van Aalten gaat stoppen bij de Apollo 11. Er
zijn al oplossingen bedacht voor de dag dat zij wegvalt. In de formatie is te zien wie op welke dagen voor
welke groep zal staan. Vervanging van verlof en ziekte gaat wel heel lastig worden komend schooljaar.
Hier hebben we alvast kort over gesproken en over nagedacht. Het is een erg lastige kwestie. Dit
onderwerp zal komend schooljaar ook nog vaker terugkomen in de MR. Goede communicatie naar
ouders blijft in ieder geval een belangrijk speerpunt bij dit onderwerp.
Schoolgids
De schoolgids is doorgenomen en er zijn wat tips en aanvullingen gedaan vanuit de MR. Zo komt op
bijvoorbeeld het voorblad te staan dat we een Daltonschool zijn.
Er is gesproken over het uitstroom niveau van rekenen op school. De rekenspecialisten gaan komend
jaar goed naar ons rekenonderwijs kijken en een plan maken voor de komende jaren. Door het werken
in enkele groepen zal er direct al meer ruimte komen voor andere werkvormen en meer tijd zijn voor
automatiseren.
Jaarplan
We hebben de evaluaties van de doelen van het afgelopen jaar bekeken en ingestemd met de nieuwe
doelen voor het schooljaar 2022-2023.
De schoolgids en het jaarplan kunt u binnenkort terugvinden op onze website. Hier is ook het jaarverslag
van 2020-2021 van de MR terug te vinden.
Dinsdag 6 september 2022 staat de eerste vergadering voor het nieuwe schooljaar gepland.
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Activiteiten komende
weken
Woensdag 29 juni
Maandag 27 juni t/m
vrijdag 1 juli

Dinsdag 5 juli
Woensdag 6 juli
Donderdag 7 juli

Vrijdag 8 juli

Wisselmoment van 11.00 – 12.00 uur
Rapportgesprekken. De rapportgesprekken
zijn facultatief en vinden tijdens de hele week
plaats. De dagen verschillen per leerkracht,
maar voor elke groep worden er in ieder geval
gesprekken op woensdagmiddag gepland.
Musical groep 8
Laatste schooldag groep 8
Laatste schooldag: uitstap uit het schooljaar
Meer informatie over de uitstap volgt nog

Leerlingen groep 1 t/m 7

Start zomervakantie

Alle leerlingen

Alle leerlingen

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