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Help je mee op het OR-feest?  
Op vrijdag 23 september is het OR-feest! We hebben een aantal leuke activiteiten voor de kinderen 
gepland en ook voor de ouders staat er een drankje klaar. We zijn nog wel op zoek naar hulp. Wil jij 
tijdens het feest een half uurtje helpen? We wisselen elkaar dan af, bijvoorbeeld met popcorn bakken, 
suikerspinnen uitdelen, drankjes uitdelen achter de bar of limonade aanvullen.  
 
We kunnen ook nog hulp gebruiken bij het opbouwen voor 17.00 uur en afbouwen na 20.00 uur. Denk 
aan tafels, banken, eten en drinken klaarzetten en dat aan het einde weer opruimen.  
 

Laat weten of je ons kunt helpen via or.apollo11@spoutrecht.nl. Samen maken we er een leuk feest 
van!  
 
Feestelijke groet van de OR 
 
 
Presentaties theaterlessen 
Iedere week krijgen alle leerlingen van de Apollo 11 theaterles. De kinderen willen graag aan u laten zien 
wat zij hier leren. Bij het aanmaken van de agenda in Parro waren de data voor de 
theaterlesvoorstellingen nog niet bekend, dus bij deze willen we u deze momenten laten weten.  

• Vrijdag 18 november: groepen 3A & 3B en groep 8 
o 11.15 – 11.45: groep 3A 
o 13.00 – 13.30: groep 3B 
o 13.45 – 14.15: groep 8 (helft van de groep) 
o 14.15 – 14.45: groep 8 (helft van de groep) 

▪ De ouders van groep 8 zijn bij beide voorstellingen van groep 8 aanwezig 

• Vrijdag 7 april: groepen 6A & 6B en groepen 7A & 7B 
o 11.15 – 11.45: groep 7A 
o 13.00 – 13.30: groep 7B 
o 13.40 – 14.10: groep 6A 
o 14.15 – 14.45: groep 6B 

• Vrijdag 14 april: groepen 1/2 en groepen 4 & 4/5 & 5 
o 08.30 – 08.45: groep 1/2A 
o 08.50 – 09.05: groep 1/2B 
o 09.10 – 09.25: groep 1/2C 
o 13.00 – 13.30: groep 4 
o 13.40 – 14.10: groep 4/5 
o 14.15 – 14.45: groep 5 
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Pleinwachten gezocht! 
Zoals we u in de startbrief al hebben laten weten, zijn we nog op zoek naar pleinwachtouders. U kunt als 
ouder zelf kiezen hoe vaak u komt. In het kleurenschema kunt u zien welke dagen al voldoende 
pleinwachten hebben (groene dagen), welke dagen nog een beperkt aantal pleinwacht(en) nodig 
hebben (oranje dagen) en welke dagen veel pleinwachten nodig zijn (rode dagen). U kunt uzelf ook al 
aanmelden voor de rest van het schooljaar (zodra u van Chloé een link ontvangen heeft). In de bijlage 
van deze update vindt u ook nog wat precies de bedoeling is van pleinwacht lopen. Heeft u vragen of 
wilt u graag toegang tot het pleinwachtrooster, dan kunt u altijd mailen naar Chloé, 
chloe.vandenbrande@spoutrecht.nl, een keer een moment meelopen om te kijken wat u ervan vindt of 
binnenlopen op onze pleinwacht-vragen-momenten. Dit kan op woensdag 7 september of op vrijdag 9 
september om 08.30 uur (beide momenten). U bent dan welkom in de teamkamer. We hopen namelijk 
dat we ook dit schooljaar de tussen schoolse opvang weer op deze manier kunnen organiseren. 
 

 
 
 
Wie wil voor ons één keer naar de Stits (gemeentewerf) rijden? 
In onze aula staan op dit moment een kast die we niet uit elkaar kunnen halen en vier grote ijzeren 
platen, die niet in een auto passen. Wie zou voor ons een keer met een aanhanger naar de Stits kunnen 
rijden om deze dingen naar de juiste container te brengen? Uiteraard kan er iemand van ons mee om te 
helpen.  
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 zoekt nieuw lid voor de medezeggenschapsraad!  

 
De oudergeleding van de MR heeft een vacature. We zijn op zoek naar gemotiveerde ouders die zich 
beschikbaar willen stellen voor deze vacature. 

 
Wat is een MR?  
In de medezeggenschapsraad spreek je mee over allerlei onderwerpen die met de school en het 
onderwijs te maken hebben. Samen met de directie verbetert de MR de kwaliteit van het onderwijs, de 
voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR op een basisschool bestaat uit 
personeelsleden en ouders. Als lid van de MR spreek je namens de achterban (de andere ouders). 

 
Welke bevoegdheden heeft een MR?  
Er zijn verschillende soorten beslissingen.  
• Beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven; 
• Beslissingen waarvoor instemming van de MR vereist is; 
• Beslissingen waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 
  

Wat vragen wij van u? 

• Interesse in schoolbeleid en schoolregels. 
• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (het lezen van stukken). 
• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer zes keer per jaar). 
• Een kritische en open houding.  

 
Lijkt het u wat om de MR komen te versterken?  
Stuur dan uiterlijk vrijdag 9 september een mail naar mr.apollo11@spoutrecht.nl. Indien er na deze 
datum blijkt dat meerdere personen zich hebben aangemeld, zijn we verplicht om een verkiezing te 
organiseren. Alle ouders mogen dan stemmen op de kandidaat van hun voorkeur. Mocht het zo zijn 
dat slechts één persoon zich verkiesbaar heeft gesteld, wordt deze persoon automatisch het nieuwe 
MR-lid. Wil je eerst met iemand uit onze MR praten, voordat je besluit je kandidaat te stellen? Dat 
kan! Spreek één van de huidige MR-leden aan (Judith Brouwer, Marjolein Lantinga en Suzanne 
Otten) of stuur een mailtje naar mr.apollo11@spoutrecht.nl. De MR-leden kunnen dan een afspraak 
maken.  
 
 
Let op: Zie volgende pagina voor de TSO flyer 
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Bijlage: TSO flyer 
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