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Coaching  
In de periode voor de meivakantie zijn er wekelijkse coachingssessies op het gebied van mindset 
geweest met kleine groepjes leerlingen. Die sessies waren een soort pilot voor klassikale lessen en 
inmiddels is het zover; in alle groepen 4 tot en met 8 worden wekelijks lessen over optimisme en ‘de 
leerkuil’ gegeven. Wellicht heeft u uw kind er al over horen vertellen thuis. 
Omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden, hoort bij iedere les een kaart die als herinnering in 
de klassen wordt opgehangen. 
 

 -> Deze afbeelding hoort bij les 2; de positieve en negatieve spiraal. 
 
Daarnaast vervangen we één keer per week de check-out door een dankbaarheids- of optimismerondje. 
De kinderen worden dan gestimuleerd om iets vertellen waar ze die dag of week blij mee waren. 
Volgend schooljaar hoopt Annemieke in samenwerking met de groepen 1 tot en met 3 een vertaalslag te 
kunnen maken naar activiteiten rondom mindset die passend zijn voor deze leeftijdsgroep. 
 
 
Studiedagen, vrije dagen en activiteiten schooljaar 2022-2023 
Tijdens de studiedag en in de MR vergadering van 31 mei is de jaarkalender voor volgend schooljaar 
vastgesteld. De data die nu al fijn zijn om te weten, laten we u in deze nieuwsbrief weten. De overige 
data die belangrijk zijn voor het schooljaar 2022-2023 zullen in het begin van het schooljaar opgenomen 
worden in de Parro agenda. In de vorige nieuwsbrief zijn de vakanties en feestdagen met u gedeeld. 

 
Studiedagen en vrije dagen 

Maandag 19 september Studiedag 1 

Vrijdag 30 september Vrije dag groepen 1/2 

Donderdag 17 november Studiedag 2 

Vrijdag 25 november Vrije dag groepen 1/2 

Donderdag 22 december Alle leerlingen om 12.15 uur vrij 
Alle leerlingen van 18.00 - 19.00 uur kerstdiner 

Vrijdag 23 december Alle leerlingen om 12.15 uur vrij 

Woensdag 1 februari Studiedag 3 

Vrijdag 10 februari Vrije dag groepen 1/2 

Vrijdag 24 maart Studiedag 4 

Vrijdag 7 april Vrije dag groepen 1/2 
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Woensdag 17 mei Studiedag 5 

Vrijdag 19 mei Vrije dag na Hemelvaartsdag 

Dinsdag 30 mei Studiedag 6 

Vrijdag 9 juni Vrije dag groepen 1/2 

Vrijdag 7 juli Start zomervakantie 

 
Data activiteiten (die nu al vast staan) 

Maandag 12 september (19-20) Informatieavond groepen 1/2 

Dinsdag 13 september (19-20) Informatieavond groepen 3 

Woensdag 14 september (19-20) Informatieavond groepen 4 – 4/5 – 5   

Donderdag 15 september (19-20) Informatieavond groepen 6 – 7 – 8  

Vrijdag 23 september  OR feest 

Week 26 – 30 september Startgesprekken (voor groep 8 op een ander moment) 

Dinsdag 27 t/m vrijdag 30 september Kamp groep 8 

Woensdag 5 t/m vrijdag 7 oktober Kamp groepen 6 en 7 

Vrijdag 2 december Viering Sinterklaas 
Groepen 3 t/m 8 normale tijden (tot 14.45 uur) 

Week 20 – 24 februari Rapportgesprekken 

Vrijdag 21 april Koningsspelen 

Woensdag 31 mei Sportdag 

Vrijdag 23 juni Apollodag 

Week 26 – 30 juni Rapportgesprekken 

Dinsdag 4 juli Musical groep 8 

Donderdag 6 juli Laatste schooldag en overstap 

 
          

Update vanuit de MR  
In de MR-vergadering van 31 mei 2022 hebben we de volgende onderwerpen besproken:  

− Door het afscheid van Joery kwam er een vacature vrij in de personeelsgeleding van de MR. We 
zijn blij u te kunnen vertellen dat deze taak na de zomervakantie overgenomen zal worden door 
Rozanne.  

− De oudergeleding van de MR is op de hoogte gesteld van de personele ontwikkelingen in de 
school rondom de sollicitatieprocedures en de invulling van de vacatures. Zoals u al op de ruiten 
van ons schoolgebouw heeft kunnen zien, zijn alle vacatures vervuld! Bent u ook zo benieuwd? 
Binnenkort zullen onze nieuwe collega’s zich voorstellen in de nieuwsbrief.  

− Daarnaast heeft er een terugblik plaatsgevonden tussen de oudergeleding en de 
personeelsgeleding op het proces rondom de nieuwe groepsindeling. Hieruit zijn weer mooie 
punten naar voren gekomen richting de toekomst. Aanvullend is de definitieve vormgeving 
besproken voor de groepen in cluster 4/5 en de bijbehorende ondersteuning. We zullen gaan 
werken met een homogene groep 4, een combinatiegroep 4/5 en een homogene groep 5.  

− We hebben een aantal zaken vrij kort en bondig besproken: 
o Aanmelding van nieuwe leerlingen 
o Vorderingen omtrent de keuze voor een leerlingvolgsysteem 
o Pleinwacht tijdens de TSO en aansluitend de ouderbijeenkomst gegeven door onze 

veiligheidscoördinator Marjolein  
o Vorderingen omtrent het groene schoolplein 
o Ideeën rondom de invulling van een ouderavond voor komend schooljaar 

− Daarnaast zijn er ook een aantal belangrijke zaken vastgesteld door de MR: 
o Urenberekening met betrekking tot vakanties en studiedagen 
o Jaarverslag van de MR 2020-2021 en deze wordt zo snel mogelijk op de website 

geplaatst. 
o De inhoud van het formatieplan voor komend schooljaar 
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Voor de MR vergadering van 21 juni 2022 staat op de planning: 

• Het jaarplan 2022-2023 

• De schoolgids 

  

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

mr.apollo11@spoutrecht.nl 

 
 
Gevonden voorwerpen 
In de afgelopen maanden hebben we weer een behoorlijk aantal gevonden voorwerpen verzameld. Van 
woensdag 8 juni t/m vrijdag 10 juni zullen we de gevonden voorwerpen op het schoolplein neerzetten. 
De gevonden voorwerpen worden per soort gesorteerd en in kartonnen dozen gestopt. De gevonden 
voorwerpen die niet worden opgehaald, zullen we in de week daarna doneren aan een instantie die de 
spullen weer een nieuwe bestemming kunnen geven.  
 
Voor andere momenten: u kunt altijd even naar binnen lopen als uw zoon/dochter iets kwijt is. De 
gevonden voorwerpen liggen in de aula in verschillende bakken.  
 
 
Fietsenstalling 
Vorig schooljaar hebben de we de fietsenstalling iets kunnen uitbreiden, maar het is nog steeds passen 
en meten. Dit betekent dat we de fietsen wel kwijt kunnen, maar dat met name het moment dat de 
leerlingen uit zijn, een lastig moment is. We hebben de fietsenstalling al op meerdere manieren 
ingericht en zien ook dat het anders zou moeten, maar we weten niet zo goed wat een goede manier is. 
Zo denken we bijvoorbeeld dat het misschien fijner is om de rekken eruit te halen en met vakken te 
gaan werken. Voor een goede oplossing is het fijn als een aantal ouders met ons zouden willen 
meedenken. Vindt u dit een leuke uitdaging? Dan kunt u dit laten weten aan Marie-Louise in een 
Parrobericht of via de mail (marie-louise.bijl@spoutrecht.nl). 

 
 

Activiteiten komende 
weken 

  

Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag Alle leerlingen vrij 

Dinsdag 7 juni Studiedag Alle leerlingen vrij 

Woensdag 8 juni Sportdag 
Voor de groepen 1 t/m 3 op school 
Voor de groepen 4 t/m 8 bij VV De Meern (zie 
mail Mark Atema van 1 juni) 

Alle leerlingen 

Vrijdag 17 juni Vrije dag groep 1 en 2 Leerlingen groep 1 en 2 

Woensdag 22 juni Wisselochtend Leerlingen groep 1 t/m 7 

Donderdag 23 juni Rapport 2 mee Leerlingen groep 1 t/m 7 

Vrijdag 24 juni Apollodag Alle leerlingen 

Maandag 27 juni t/m 
vrijdag 1 juli 

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 
woensdag gepland.  

 

Dinsdag 5 juli Musical groep 8  

Donderdag 7 juli Laatste schooldag: overstap 
Nieuwsbrief juli 

 

Vrijdag 8 juli Start zomervakantie Alle leerlingen 

 

mailto:mr.apollo11@spoutrecht.nl
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Met vriendelijke groet,  
Namens het team van de Apollo 11 
 
Marie-Louise Bijl  

 

 
Cluster 1/2  

Vorige week dinsdag 24 mei zijn we met alle groep 1 en 2 leerlingen op schoolreis naar het Vogelnest in 
Rhijnauwen geweest. De pret begon al in de bus – vol verwachting wat er zou komen. We hebben 
heerlijk buiten gespeeld met de karren en fietsen, in de zandbak, met takken hutten gebouwd en binnen 
in het gebouw met blokken en lego gebouwd, getekend en met elkaar gegeten. Zonder bord en bestek, 
want alle frietjes (en komkommer, tomaatjes en worteltjes) lagen op de tafels uitgespreid. Wat een 
feest. Moe maar heel voldaan zijn we met de bus weer naar school teruggekeerd!  
 

 
 
In cluster 1/2 zijn we deze week gestart met het thema “boerderij”. De klassen zijn weer omgetoverd 
met prachtige boerderijdieren als platen op de wand en we hebben weer nieuwe activiteiten in de 
verschillende hoeken. We variëren elk thema met (ontwikkelings- en speel) materialen, zo zijn er nieuwe 
boerderijpuzzels, samenwerk spellen (over een kip en over een hond), Playmobiel huizen met poppetjes, 
boerderijdieren waarvoor stallen gebouwd kunnen worden en natuurlijk diverse knutselactiviteiten, 
waarbij onder andere via een stappenplan wordt gewerkt.  In de kringen bieden we naast reken- en 
taalactiviteiten ook wereldoriëntatie lessen aan over hoe de verschillende boerderijdieren leven en 
zingen we Nederlandse en Engelse liedjes.  
Vandaag hadden we via Cas uit groep 1 zelfs acht echte kuikentjes in de onderbouw op bezoek. We 
konden luisteren naar de geluidjes die ze maken en we mochten ze zelfs aaien. Wauw, wat zijn ze nog 
zacht met hun donshaar! Mocht u ook een leuk idee hebben, dan houden we ons zeker aanbevolen... 

 
We zullen ongeveer 4 weken aan dit thema werken. 
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Groep 3 
Groep 3 is op 23 mei op schoolreisje gegaan naar Oud Valkeveen. Wat hebben we genoten van de snelle 
achtbanen, hoge glijbanen, grote klimtoestellen en springkussens! Er wordt nog veel over gepraat. 
Sommige kinderen zijn zelfs na het schoolreisje nog een keer naar Oud Valkeveen geweest! 
In de klas zijn we bezig met een nieuw doel: "ik weet hoe ik mijn probleem zelfstandig op kan lossen aan 
de hand van het stappenplan". We zijn een leuke, hechte groep en we helpen elkaar graag. Zelfstandig 
wil dan ook niet zeggen dat je het helemaal zelf moet doen, maar dat je zelf nadenkt over wie je om 
hulp kunt vragen. Elke week worden er drie nieuwe kinderen gekozen als (t)oplosser. Dat zijn kinderen 
die je om hulp kunt vragen als je er met je maatje of een andere klasgenoot uit het groepje niet uitkomt. 
Als de (t)oplosser ook geen oplossing weet, kan je natuurlijk hulp vragen aan de juf. We merken dat we 
eigenlijk veel meer zelfstandig op kunnen lossen dan we soms denken!  

 
 
De komende periode gaan we werken aan: 
We zijn begonnen aan het thema 'vervoer en verkeer'. Deze week staat de auto centraal. We hebben 
het gehad over het verschil tussen elektrische auto's en auto's die op benzine of diesel rijden. Ook 
hebben we besproken hoe een auto eigenlijk kan rijden. Hoe zorgt brandstof ervoor dat de motor 
uiteindelijk aangaat? Ook hebben de kinderen verteld welke knopjes er allemaal in een auto te vinden 
zijn en waar ze voor gebruikt worden. Volgende week gaan we het hebben over boten. Later zal ook het 
luchtverkeer aan bod komen. We maken van de vervoersmiddelen een mooi bruggetje naar 'reizen' 
aangezien het dan bijna vakantie is!  
 
Cluster 4/5 
In cluster 4/5 zijn we bezig geweest met de lessen over een positieve mindset en de leerkuil. We 
oefenen om bij een tegenslag of lastige situatie toch positief te denken en ons daardoor ook beter te 
voelen. De kinderen weten dat je tijdens het leren vaak de leerkuil tegenkomt en dat je de leerkuil in 
moet gaan om iets nieuws te kunnen leren. We bespreken dat je moeite moet doen en strategieën toe 
moet passen om vervolgens uit de leerkuil te komen en je doel te bereiken. Denk daarbij aan 
verschillende dingen uitproberen, in oplossingen denken, doorzetten als het niet direct lukt, jezelf 
aanmoedigen of om hulp vragen. Dit oefenen de kinderen de komende weken in de klas en 
succeservaringen worden met elkaar gedeeld.  
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Veel kinderen hebben een spreekbeurt gehouden of meegedaan aan de voorleeswedstrijd. We zien de 
kinderen groeien in hoe ze voor de groep staan en spreken. Ze geven elkaar ook goede tips en tops en 
leren hier veel van. Vanuit de voorleeswedstrijd mag de winnaar van iedere klas in een andere groep 
naar keuze voor gaan lezen.  
Deze week zijn we begonnen met de Citotoetsen en daar zullen we de komende weken ook mee verder 
gaan. Daarnaast gaan we dingen die nog lastig zijn of dingen die verder geautomatiseerd moeten 
worden herhalen.  
Groep 5 is inmiddels begonnen met zelf nakijken en ze hebben ontdekt dat dit best een precies werkje is 
en dat je dit kritisch moet doen om er wat van de te kunnen leren.  

 
Cluster 6/7 
Na de meivakantie zijn we begonnen met lessen over ‘mindset’. Door middel van lessen, voorbeelden en 

ondersteunende posters werken we aan een positieve mindset. Zo leren de kinderen wat de kracht is 

van positief denken. Hoe denk je om van een halfleeg glas naar een halfvol glas? En hoe vorm je een 

negatieve denkspiraal om naar een positieve denkspiraal? Het is mooi om te zien hoe de kinderen hier 

direct mee aan de slag gaan. 
Daarnaast zijn de kinderen druk met hun boekbespreking. We zien mooie boeken voorbijkomen en we 

horen geregeld kinderen zeggen: ‘Dat boek wil ik lezen!’ 

Sinds deze week zijn de Citotoetsen begonnen. Er wordt hard en serieus gewerkt. Ook geven we deze 

weken extra aandacht aan werkwoordspelling. De kinderen vinden dat superleuk! 
De kinderen van groep 7 zijn de afgelopen weken klaargestoomd voor hun rol als mediator. Voor hen die 

wilden, was er de mogelijkheid om een echt examen af te leggen. Deze leerlingen lopen nu stage op het 

plein bij de mediatoren van groep 8. Komend jaar mogen ze zelfstandig de rol van mediator vervullen. 
Volgende week een lekker lang pinksterweekend, met aansluitend een sportdag waar erg naar wordt 
uitgekeken. 

 
Cluster 8 
Nu al een tijdje geven de leerlingen van groep 8 zelf in tweetallen gymles; een beginspel of eindspel en 
een lesonderdeel. De leerlingen zijn hier erg serieus mee bezig; vooraf wordt er een lesvoorbereiding 
gemaakt, die wordt bekeken door Annemieke en vervolgens moeten zij zelf de spullen in de gymzaal 
klaarzetten en opruimen. Sommige tweetallen bedenken zelfs een eigen spel! Hieronder een 
sfeerimpressie. 

 
 

 

In het kader van ons thema ‘Oorlog en vrede’ gaan wij 

met groep 8 op excursie naar Westkapelle! We zullen daar 

door verschillende gidsen uit het dorp verhalen te horen 

krijgen over wat er zich allemaal heeft afgespeeld tijdens 

de Tweede Wereldoorlog ten tijde van de Slag om de 

Schelde. Ook zullen we oorlogsmuseum het Polderhuis 

bezoeken. In de middag is er volop tijd om met elkaar te 

genieten op het strand. We hebben er onwijs veel zin in! 
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De komende periode gaan we werken aan: 
Nu alle leerlingen de uitslag van hun Centrale Eindtoets gekregen hebben, zijn we dan toch echt 
aangekomen bij het laatste deel van het jaar. En dat deel bestaat uit: repetities, repetities en nog eens 
repetities! In en om het lokaal van groep 8 wordt al bijna net zoveel gezongen, geacteerd, gedanst en 
aan decorstukken gewerkt, als dat er tijd aan andere vakken wordt besteed. 
We weten dat iedereen brandt van nieuwsgierigheid om meer te horen over het verhaal, maar dat 
houden wij toch echt nog eventjes geheim...  
 

 
 

      
 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
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