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Welkom op de Apollo 11!
We starten in het nieuwe schooljaar weer met nieuwe kinderen in diverse
groepen. Welkom en we wensen jullie een hele fijne tijd op de Apollo 11!

De school gaat weer beginnen
Het team van de Apollo 11 is weer gezond teruggekomen van vakantie en we hebben er veel zin in om
het nieuwe schooljaar te beginnen. Deze week hebben we er met z’n allen hard aan gewerkt om er weer
een fijne start van het schooljaar van te maken. We hopen dat alle leerlingen ook gezond starten
aanstaande maandag.
Traktaties:
We vinden het fijn als de kinderen een gezonde of een zo gezond mogelijke traktatie trakteren. De
traktaties mogen zelf gemaakt worden en hoeven dus niet, zoals we een tijd gehad hebben door corona,
een door de fabriek voorverpakte traktatie te zijn. Als uw kind een allergie heeft, wilt u dit dan laten
weten aan de groepsleerkracht?
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Waar gaan de leerlingen de school binnen?
De ingangen veranderen ten opzichte van afgelopen schooljaar.
• De leerlingen van de groepen 3, groep 4/5 en groep 6A gaan via de hoofdingang naar binnen.
• De leerlingen van de groepen 1/2, groep 4, groep 5 en groep 8 gaan via de nieuwste ingang naar
binnen. Dat is de meest linker deur als u met uw rug naar de Ten Veldestraat staat.
• De leerlingen van de groepen 7 en groep 6B gaan via de meest rechter deur (waar ook de ingang
is van KMN Kind & Co) naar binnen.
Gymrooster
Het gymrooster van de groepen 3 t/m 8.
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De groepen 1/2 gymmen op dinsdag en woensdag in de speelzaal. De gymspullen blijven op school (in de
luizenzak).
Vanwege de veiligheid en hygiëne is het belangrijk dat de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 in de gymzaal
zaalschoenen met een korte of lange sportbroek en een sportshirt (waarbij de buik volledig bedekt moet zijn)
dragen.
Let op: Groep 7A zal aankomende maandag eenmalig verzamelen in de klas. Ze lopen vervolgens gezamenlijk
naar de gymzaal.

Parro
De Parro app gebruiken we om te communiceren tussen ouders en school. De afgelopen week bent u als
ouder gekoppeld aan de nieuwe groep van uw kind(eren). Als u al aan de Parro app gekoppeld was, is
dat automatisch gegaan en indien u nog niet gekoppeld was, dan heeft u per mail een uitnodiging
ontvangen om te koppelen aan Parro. Mocht u niet gekoppeld zijn en geen uitnodiging ontvangen
hebben, kunt u dit per mail laten weten de leerkracht van uw zoon/dochter. Alle mailadressen van de
teamleden zijn te vinden op onze website bij ‘over ons – team’. We hebben daarnaast ook een
Parroleidraad. Deze zal als bijlage verstuurd worden bij de mail van deze startbrief. Hier willen we graag
één punt uithalen:
• In Parro kunt u zowel een kindgesprek als een privégesprek starten met een leerkracht. Aan
privégesprekken zit een aantal nadelen vast, onder andere dat bij 2 leerkrachten op 1 groep
(duo’s) maar één leerkracht kan deelnemen aan dit gesprek. Er is geen mogelijkheid om een
persoon toe te voegen gedurende het jaar. Voor leerkrachten gaan we dit jaar daarom weer
alleen werken met kindgesprekken. U ontvangt via de leerkracht(en) van uw zoon/dochter deze
week een uitnodiging voor een kindgesprek. Indien u gedurende het jaar iets wilt doorgeven,
dan kan dat hierin.
• Voor teamleden zonder groep (bijvoorbeeld directie, Intern Begeleiders), kunt u wel een
privégesprek starten.
In de kalender van de Parro app zijn alle activiteiten opgenomen voor dit schooljaar. Hierin zijn ook de
nu al bekende uitstapjes opgenomen. Mocht hier ouderhulp voor nodig zijn, krijgt u daar via de
klassenouder een oproep voor.
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Wij willen u vragen om in de Parro app aan te geven of u wel of niet toestemming geeft voor het delen
van beeldmateriaal van uw kind(eren). Als school zijn wij verplicht om u dat ieder jaar aan het begin van
het schooljaar te vragen. Het voordeel van het registreren hiervan in de Parro app is dat u hier altijd
kunt zien of u wel of niet toestemming gegeven heeft. Leerkrachten hebben hierdoor ook altijd een
actueel overzicht. Zeker binnen de Parro app vinden we het leuk om u op de hoogte te houden van het
reilen en zeilen in de groep van uw kind. Het is fijn om soms een inkijkje te hebben in de school. We
hopen daarom dat u hiervoor toestemming wilt geven, dat maakt het voor de leerkracht makkelijker om
foto’s te delen. Wij willen u vragen om uiterlijk vrijdag 2 september uw privacy-voorkeuren ingevuld te
hebben bij uw kind(eren).
Hoe kunt u dit doen?
• Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’.
• Tik op privacy-voorkeuren.
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potloodje achter het kind.
• Het kan ook zijn dat ze in Parro op het 1e tab staan en niet bij instellingen (het werkt niet bij alle
besturingssystemen hetzelfde).

Praktische start schooljaar
Om op maandag 22 augustus meteen goed te kunnen starten met de kinderen, willen wij u vragen om de
kinderen de volgende dingen mee naar school te geven:
•

•
•
•
•
•

Sloffen/binnenschoenen zonder veters met harde zool (groepen 1/2 en 3). Crocs-achtige sloffen
hebben onze voorkeur, omdat deze in het toilet minder snel ‘vies’ worden. Graag alle spullen
die leerlingen mee naar school nemen, voorzien van een naam.
Een etui (leerjaar 3 en hoger).
Audio: liefst koptelefoons of anders eventueel oortjes (leerjaar 3 en hoger). Voor leerjaar 3
kunnen we uit ervaring zeggen dat alleen een koptelefoon geschikt is.
Gymspullen (geldt voor alle groepen, voor sommige groepen meteen al maandag nodig (zie
gymrooster)).
Voor alle groepen: wilt u in de eerste schoolweek uw kind een vakantiefoto meegeven naar
school?
Oproep: heeft u nog sokken en/of makkelijk zittende joggingbroeken/leggings in de maten van
de jonge kinderen (104 t/m 116)? Dan kunt u deze inleveren bij de leerkrachten van de
onderbouw. Alvast bedankt!

Nog even de afspraken op een rij:
• Om 8.20 uur gaan de deuren open voor alle leerlingen.
• Om 8.30 uur start de les.
• Wilt u uw kind(eren), als het even kan, lopend of met de fiets brengen en ophalen?
• De schoolgids staat op de website: www.apollo11.nl
• Om u goed te kunnen bereiken bij calamiteiten of andere noodzakelijke momenten, is het belangrijk
dat uw contactgegevens kloppen. Wij willen u daarom vragen om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
vrijdag 2 september, uw gegevens te controleren in het ouderportaal in Parnassys. Als er gegevens
aangepast moeten worden, kan dat gemaild worden naar administratie.apollo11@spoutrecht.nl.
• Indien u onder schooltijd anoniem gebeld wordt, wilt u dan de telefoon opnemen? Dit kan de
leerkracht van uw kind zijn.

Ouders mee naar binnen
Komende maandag bent u als ouder welkom om met uw kind(eren) mee naar binnen te komen, zodat u
kunt zien waar ze zitten. Vanaf dinsdag komen ze allemaal weer zelfstandig naar binnen. U bent altijd
welkom om na schooltijd even naar binnen te lopen om in de klas(sen) te kijken van uw kind(eren).
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Groepen 1/2 en 3 (wekelijks)
• Op woensdag en vrijdag kunt u mee naar binnen bij de groepen 1/2
• Op vrijdag kunt u mee naar binnen bij de groepen 3
Wilt u ervoor zorgen dat u om 8.30 uur het lokaal weer verlaten heeft? De lessen kunnen dan op tijd
starten. Daarnaast willen we u vragen om de kinderen zelf alles te laten doen, bijvoorbeeld de jas in de
luizenzak stoppen. De kinderen moeten dit namelijk ook zelf doen op de dagen dat u niet mee naar
binnen gaat. Tot slot is het fijn als u niet op het leerplein voor de klas blijft staan, maar direct naar
buiten gaat. Het is dan voor de kinderen duidelijk dat de schooldag gaat beginnen.

Informatieavonden
Bij de start van het schooljaar worden er ook altijd informatieavonden georganiseerd om u informatie te
geven over de werkwijze in het leerjaar/cluster. Hier vindt u informatie over deze avonden.
In de week voorafgaand aan de informatieavond ontvangt u per e-mail alvast de nodige informatie over
het leerjaar/cluster van uw kind(eren). Hiervoor gebruiken we de informatiebrieven die we de afgelopen
jaren ook verstuurd hebben, uiteraard aangepast naar de huidige situatie.
De informatieavond zal bestaan uit twee delen:
• Aanvullende informatie die van toepassing op het leerjaar/cluster is. Dit wordt per
leerjaar/cluster anders vormgegeven.
• Het andere deel bestaat uit een kennismaking met elkaar. We zullen u allen dan kort de
gelegenheid geven om u voor te stellen aan de andere ouders en ook de leerkracht(en)
zullen zich voorstellen. Omdat veel groepen nieuwe samenstellingen hebben, is het fijn
om te weten welke ouders er bij de kinderen uit de klas horen.
U ontvangt uiterlijk in de week voorafgaand aan de avond de definitieve opzet van de bijeenkomst met
daarbij nog wat specifieke informatie over hoe de informatieavond er voor het betreffende
leerjaar/cluster uit komt te zien.
De avonden starten om 19.00 uur en zijn uiterlijk om 20.00 uur weer afgelopen. De data zijn:
Groep 8
donderdag 25 augustus (Let op: dit is al volgende week donderdag)
Groepen 1/2
maandag 12 september (hierbij mogen ook de ouders van kinderen die later in
het jaar – tot en met december – instromen aanwezig zijn)
Groepen 3
dinsdag 13 september
Groepen 4, 4/5 en 5 woensdag 14 september
Groepen 6 en 7
donderdag 15 september

Startgesprekken
Het is, nu er een nieuw schooljaar begonnen is, fijn voor de leerkracht om te weten hoe het met uw kind
gaat en welke verwachtingen u en uw kind hebben voor het komende schooljaar. Deze gesprekken
vinden plaats in week 39 in de middag:
• Maandag 26 september, dinsdag 27, donderdag 29 september en vrijdag 30 september.
Op deze dagen worden de gesprekken gepland tussen 15.00 en 17.00 uur. Het is
afhankelijk van het aantal leerlingen en de werkdagen van de leerkrachten hoeveel van
deze dagen ook daadwerkelijk ingepland worden.
• Op woensdag 28 september worden de gesprekken gepland tussen 13.00 en 17.00 uur.
Deze dag wordt voor alle groepen ingepland.
• Let op: voor groep 8 zijn de gesprekken in week 37, van maandag 12 september tot en
met vrijdag 16 september. In week 39 is groep 8 namelijk op kamp. Op maandag 29
augustus wordt u uitgenodigd voor deze gesprekken (via Parro).
In dit gesprek geeft u, vanaf groep 5 samen met uw kind, informatie aan de leerkracht.
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Voor leerlingen die bij dezelfde leerkracht blijven geldt dat er vrijblijvend een startgesprek gevoerd kan
worden. Dit vindt dan plaats op aanvraag van de leerkracht of u als ouder. U wordt vanaf maandag 12
september via de Parro app uitgenodigd om in te schrijven voor het startgesprek.
Net als de rapportgesprekken zijn de startgesprekken op school.
Om de gesprekken voor te bereiden, krijgt u vooraf van de leerkracht een digitale vragenlijst per mail.
Indien u een gesprek heeft met de leerkracht, vragen wij u deze vragenlijst samen met uw kind digitaal
in te vullen en terug te mailen naar de leerkracht. Wilt u de vragenlijst uiterlijk twee dagen voor het
gesprek mailen? De leerkracht heeft dan genoeg tijd om het formulier door te lezen.
Voor de kinderen die dit schooljaar starten in leerjaar 1 heeft het startgesprek al telefonisch
plaatsgevonden en vindt er na ongeveer zes weken het zes-weken-voortgangsgesprek plaats.

Pleinwachten gezocht
Komend schooljaar wordt de pleinwacht weer vormgegeven met ouderhulp. Als u
pleinwacht wilt lopen, dan gaat het om een tijdsbestek van 11.45 – 13.15 uur.
Indien u dit wilt doen, dan kunt u dat laten weten aan Chloé van den Brande
(chloe.vandenbrande@spoutrecht.nl). Zij zal u dan toevoegen aan een TSO-tegel in
MS Teams. Vanaf dat moment kunt u zich altijd inschrijven voor een
pleinwachtmoment. Ouders die pleinwacht lopen geven aan dat ze het heel leuk
vinden om op deze manier een moment op school van dichterbij mee te maken. U
kunt kiezen om iedere week op een dag pleinwacht te lopen, één keer in de twee
weken of op losse dagen die u uitkomen. U kunt direct voor het hele jaar inplannen
als u dat fijn vindt. We hopen op veel pleinwachtouders, zodat we met elkaar fijne
pauzes kunnen realiseren.

Dalton
De overgang naar homogene groepen én de Dalton visitatie die in november gepland staat hebben ons
geïnspireerd om de dagelijkse ‘taaktijd’ kritisch onder de loep te nemen. Vanaf dit jaar zal het aparte
blokje ‘taaktijd’ van de planning verdwijnen. We gaan werken met het ‘Hele dag Dalton’-concept. Dit
houdt in dat de leerlingen meer tijd krijgen om hun eigen werkkeuzes te maken. Door de homogene
groepen en een kleine heterogene groep hebben de groepsleerkrachten de tijd om dit keuzeproces
goed te begeleiden. Op die manier werkt iedereen op zijn/haar niveau aan de Daltonvaardigheden.

Focusgroep ouders: Kriebels in de Vreedzame School
Afgelopen jaar hebben we via de Gezonde School een aanvraag gedaan voor een stimuleringsregeling van
Gezonde Relaties & Seksualiteit. Deze regeling is gericht op het stimuleren en ondersteunen van scholen
die aandacht willen besteden aan gezonde relaties en seksualiteit. Deze subsidie zullen wij dit jaar inzetten
om te gaan werken met Kriebels in de Vreedzame school. Hierbij worden de lessen van de Vreedzame
school én Kriebels in je buik gecombineerd tot een doorgaande leerlijn. Op deze manier kunnen wij sociale
ontwikkeling, groepsvorming, burgerschap en seksuele vorming in één jaarprogramma gaan aanbieden.
Op woensdag 14 september (8.45 uur-10.15 uur) zullen we samen met een adviseur
van de Vreedzame school een focusgroep voor ouders organiseren m.b.t. relaties en
seksualiteit. Middels een open gesprek zullen we inventariseren welke vragen er
leven onder ouders en samen kijken hoe we hier als school het beste op kunnen
inspelen. Volgende week ontvangen jullie via onze veiligheidscoördinator (Marjolein
Ellenbroek-Heuven) meer informatie en kunnen jullie je voor deze focusgroep
aanmelden.
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Activiteiten eerste schoolweken
Maandag 22 augustus
Donderdag 25 augustus
Maandag 12 september
Dinsdag 13 september
Woensdag 14 september
Donderdag 16 september
Maandag 19 september
Vrijdag 23 september
Maandag 26 t/m vrijdag 30 september
Dinsdag 27 t/m vrijdag 30 september
Vrijdag 30 september

Eerste schooldag
Informatieavond groep 8
Informatieavond groepen 1/2
Informatieavond groepen 3
Informatieavond groepen 4-4/5-5
Informatieavond groepen 6 en 7
Studiedag 1
OR-feest
Startgesprekken
Kamp groep 8
Vrije dag groepen 1/2

Woensdag 3 t/m vrijdag 7 oktober
Vrijdag 7 oktober

Kamp groepen 6 en 7
Nieuwsbrief oktober

Alle leerlingen vrij

Leerlingen groepen
1/2 vrij

Hartelijke groet,
namens het team van de Apollo 11
Marie-Louise Bijl
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