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Schoolfotograaf
Op dinsdag 13 juni en woensdag 14 juni 2023 komt de schoolfotograaf op school. Dit was eerder nog
niet bekend, vandaar dat dit nog niet in de jaarkalender in Parro stond. De schoolfotograaf komt redelijk
laat in het schooljaar. Het voordeel daarvan is dat de kleuters die later in het schooljaar gestart zijn, ook
op de klassenfoto kunnen. De foto's zullen voor de zomervakantie geleverd worden. Op deze twee
dagen hebben wij weer meerdere hulpouders nodig. Een aantal weken voorafgaand aan de
schoolfotograaf, zullen we een oproep plaatsen.
Ballonnenwedstrijd
Op vrijdag 23 september was het OR feest. Ondanks de regen, was het een erg geslaagde avond! De
kinderen hebben enorm genoten van de springkussens, de stormbaan en de suikerspinnen. Ook de
ouders waren positief over de avond. Ze vonden het fijn om weer met elkaar samen te zijn op het
schoolplein.
Op deze avond is ook het nieuwe deel van de school geopend. Door corona heeft dit even op zich laten
wachten. Hier was een prijsvraag aan gekoppeld. In een pot zaten ballonnen en iedereen mocht
eenmalig raden hoeveel ballonnen er in de pot zaten. Uiteindelijk kwamen er drie winnaars: één leerling
uit de groepen 1, 2 en 3, één leerling uit de groepen 4 en 5 en één leerling uit de groepen 6, 7 en 8.
Niemand had het precieze aantal geraden, maar de winnaars zaten dicht in de buurt. Er
zaten 301 ballonnen in de pot, het precieze aantal leerlingen van de Apollo 11 op de
avond van het OR feest. De winnaars mochten een cadeau kiezen voor in de klas.

Jana, uit groep 6B, heeft gewonnen in de bovenbouw. In overleg met haar
klasgenoten, heeft ze gekozen voor een goocheldoos voor de hele klas. Iedereen
is daar erg blij mee en ze hebben al meerdere trucs op kamp gedaan!

Jurre, uit groep 4/5, heeft gewonnen in de middenbouw. Na goed overleg heeft hij
gekozen voor het spel Uno. Het spel kreeg direct een plekje op de kast, zodat ze
het lekker kunnen gaan spelen.
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Afgelopen woensdag was de start van de Kinderboekenweek, met als thema Gi-gaGroen. Toen Jim, de winnaar van de groepen 1, 2 en 3 uit groep 1/2C met zijn juf
Hanneke over het cadeau sprak, kwamen ze van groen op dinosaurussen. Hij wilde
hier graag een boek over en het liefste een zoekboek. Het boek dat hij heeft
uitgekozen heeft hij thuis ook, dus hij weet zeker dat het een leuk boek is voor in de
klas.

Corona sectorplan
Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is aan alle scholen gevraagd om een
corona sectorplan te schrijven. Het doel hiervan is om vooraf na te denken over de vormgeving van het
onderwijs als de situatie met corona weer verandert. Hiervoor zijn vier fases als basis neergezet, waarbij
corona en daarmee ook de maatregelen toenemen. We hopen natuurlijk allemaal dat deze maatregelen
niet nodig gaan zijn, maar het is belangrijk om goed voorbereid te zijn.
Op de volgende pagina vindt u deze vier fases. In de afgelopen weken hebben wij concreet uitgewerkt
hoe het onderwijs op de Apollo 11 wordt vormgegeven in deze vier fases. Hierbij verandert er vooral het
één en ander in de fases oranje en rood. Op maandag 19 september is het corona sectorplan besproken
in het team, zodat het voor iedereen in het team duidelijk is, maar ook om op- en aanmerkingen vanuit
het team te verwerken. Daarna heeft er op maandag 26 september een extra MR-vergadering
plaatsgevonden over dit plan. Hierdoor is ook de MR op de hoogte en er zijn nog een aantal
aanvullingen naar voren gekomen.

In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van het feit dat er een uitgewerkt plan ligt voor deze
vier fases. Op dit moment zitten we in donkergroen. Zodra er een nieuwe fase wordt aangekondigd,
informeren we u wat dat concreet betekent voor het onderwijs en de maatregelen die genomen
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worden. In de afbeelding kunt u zien dat dat bij de fase groen nog beperkt is, maar vanaf oranje gaan de
maatregelen wel behoorlijk toenemen.
Verkoudheidsklachten & testen & ophalen zelftesten voor leerlingen
Op dit moment zitten we volop in de herfst. Dat betekent dat verkoudheidsklachten ook weer gaan
toenemen. Daarnaast heeft u wellicht ook gehoord dat het aantal coronabesmettingen weer toeneemt.
In de beslisboom kunt u zien wat u moet doen bij klachten die passen bij corona. Wilt u uw
zoon/dochter bij deze klachten, dus ook verkoudheidsklachten, weer testen?
U kunt op school zelftesten meekrijgen voor uw kind(eren). Volgende week kunt u (van 8.20 – 8.30 uur)
bij alle ingangen vier zelftesten ophalen voor uw kind(eren). Over een paar weken zullen we dit weer
doen. Heeft uw zoon/dochter in de tussentijd al vaak moeten testen, dan kunt u voor of na schooltijd
even binnenlopen om nog een aantal nieuwe testen op te halen. Het is nog belangrijk om te weten dat
voor de zomervakantie deze zelftesten beschikbaar gesteld werden voor de leerlingen van de groepen 6
t/m 8, nu geldt dit voor alle leerlingen. Mag uw zoon/dochter zelf vier zelftesten meenemen naar huis,
wilt u dit dan aan de leerkracht doorgeven via Parro?

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek 2022 van start gegaan. De Kinderboekenweek is de
grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk
kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen.
Het Kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Andy Griffiths. Samen met Terry Denton is
deze schrijver bekend van de populaire De Waanzinnige Boomhut reeks. De titel van het geschenk is dan
ook niet heel verrassend: Waanzinnige boomhutverhalen: over toen het Stoel-In-Je-Neusdag was en
andere waanzinnige gebeurtenissen. Dit boek wordt in de boekwinkel cadeau gedaan bij aankoop van
ten minste €12,50 aan kinderboeken. Het thema van deze Kinderboekenweek is ‘Gi-ga-Groen', waarbij
de kinderen van alles leren en lezen over de natuur om hen heen.
In de klassen wordt in deze week extra aandacht besteed aan lezen, bijvoorbeeld
door te praten over boeken die kinderen gelezen hebben en extra voor te lezen.
Ook heeft elke klas op woensdag als verrassing een voorleesboek cadeau
gekregen. Het boek was verstopt in de klas. De kinderen uit de groepen 1 tot en
met 3 wisten waar ze het boek konden vinden, nadat ze een vlog van Marjorie
hebben bekeken. De kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 moesten eerst een
rebus oplossen, voordat ze wisten waar het boek verstopt lag. Een groot succes!

Thema-ouderavond op dinsdag 8 november
Ieder jaar hebben we een informatieavond over hoe we werken in de groepen. Daarnaast willen we u
ook graag (laten) informeren over een actueel onderwerp. Dit jaar vindt er weer zo’n themaouderavond plaats en wel op dinsdag 8 november van 19.00 – 21.00 uur rondom het thema
weerbaarheid & welbevinden. Binnenkort ontvangt u meer informatie over wat deze avond precies
inhoudt. Het wordt in ieder geval een avond waarbij u, naast het ontvangen van informatie, vooral ook
veel ruimte heeft om met andere ouders ervaringen over dit onderwerp uit te wisselen. We hopen op
een grote opkomst!
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Verkeerssituatie rond de school
Elke ochtend en middag is het druk rondom de school. Wij willen u nogmaals vragen om uw
zoon/dochter lopend of met de fiets naar school te brengen. Wij merken namelijk dat het vooral druk is
door alle auto's die door de Ten Veldestraat rijden en (scheef) geparkeerd zijn. Dit kan gevaarlijke
verkeerssituaties opleveren. We hopen dat u hier rekening mee kunt houden, zodat de drukte op deze
momenten verminderd wordt.

Daltonvisitatie
Op dinsdag 29 november staat de Daltonvisitatie gepland. Op die dag worden wij door drie visiteurs
bezocht, die naar ons onderwijs komen kijken en dan specifiek de Daltonwerkwijze die wij hanteren.
Tijdens deze visitatie vinden er gesprekken plaats met ouders, leerlingen, teamleden en bestuur en
vinden er diverse klassenbezoeken plaats. Aan het einde van deze dag krijgen we vanuit de visiteurs een
terugkoppeling. Tijdens de informatieavonden heeft een aantal ouders zich opgegeven voor een gesprek
met de Daltonvisiteurs. Deze ouders ontvangen in de laatste week voor de herfstvakantie aanvullende
informatie.

Update vanuit de MR
In de eerste MR-vergadering van dit schooljaar, op 6 september 2022, hebben we de volgende
onderwerpen besproken:
1. Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus moeten alle scholen in Nederland
een sectorplan COVID-19 schrijven. Dit sectorplan kent vier scenario’s en bij ieder scenario hoort
een set aan maatregelen. Deze maatregelen zijn landelijk bepaald, maar daarnaast is er per
school ruimte voor maatwerk. Het kabinet besluit welk scenario van toepassing is en vervolgens
voeren scholen binnen een werkweek de bij het nieuwe scenario passende maatregelen in. Om
snelle wisselingen te voorkomen zijn de nieuwe maatregelen vervolgens twee weken geldig. In
deze MR-vergadering hebben wij de verschillende scenario’s doorlopen en input gegeven voor
het sectorplan van onze school.
Het corona sectorplan is vervolgens opgesteld door Marie-Louise en Mark van Beuningen en is
op de eerste studiedag met het team besproken. Op maandag 26 september is het sectorplan,
na wat laatste aanvullende vragen, goedgekeurd door de MR.
2. Het jaarverslag 2021-2022 is goedgekeurd door de MR en dit vindt u (binnenkort) terug op onze
website.
3. Daarnaast hebben we de speerpunten van komend schooljaar vastgesteld. Deze zijn als volgt:
o Speerpunt 1: Onderwijsvernieuwing/homogeen werken
o Speerpunt 2: TSO en het groene schoolplein
o Speerpunt 3: Communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid (en dan met name
rondom het lerarentekort)
4. Judith heeft besloten de MR, na een periode van drie jaar, dit jaar te verlaten. We hebben al
afscheid genomen van Judith en willen haar bij deze nogmaals bedanken voor haar inzet. Xander
de Jong heeft haar plaats ingenomen bij de oudergeleding. Welkom Xander!
De eerstvolgende vergadering zal zijn op woensdag 19 oktober en zal gaan over de begroting en het
leerlingvolgsysteem. Mochten jullie zelf ideeën of agendapunten hebben voor de MR, laat het ons
weten via: mr.apollo11@spoutrecht.nl
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Nieuws uit de gymles

Op dinsdag 27 september hebben de groepen 6, 3B en groep 4/5 judoles
gekregen van judoleraar Martin Engels van BVM De Meern. BVM De Meern is
een recreatieve judovereniging waarbij plezier in het judo, gezelligheid en
sportieve uitdaging op de eerste plaats komen.
De kinderen hebben tijdens deze judoles het vallen geoefend, verschillende
stoeivormen geoefend, houdgrepen geoefend en judorollen uitgevoerd. Het
was een leuke, gezellige en leerzame les.
Martin Engels geeft iedere vrijdag middag judolessen in dezelfde gymzaal als
waar onze gymlessen plaatsvinden. Mocht uw kind geïnteresseerd zijn in de
sport judo dan is hij/zij van harte welkom voor een proefles bij BVM De
Meern. Voor meer informatie: www.bvm-demeern.nl

Voorstellen studenten in de school
Beste ouders en/of verzorgers,
Bij dezen stel ik me graag voor als de stagiaire van groep 5 bij Marjorie. Ik ben
Mylain van Schaik, 21 jaar oud en ik zit in het vierde (en tevens laatste) jaar van
de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) in Utrecht. Ik ben
geen onbekende binnen de Apollo 11 want 2 jaar geleden liep ik hier ook al
stage. Deze is zo goed bevallen dat ik het wel zag zitten om hier ook te komen
afstuderen!
Naast het afstuderen hou ik van voetbal, maak ik graag uitjes naar
boekenwinkels en concertgebouwen, houd ik mijn kamerplantenverslaving in
stand door mijn bijbaantje bij de Intratuin en geniet ik van mooie reizen en leuke
uitjes met vrienden, familie of mijn vriend Jelle.
Tot februari 2023 is dinsdag mijn vaste stagedag, maar daarna zal ik tot de
zomervakantie meerdere dagen in de week volledige
groepsverantwoordelijkheid hebben over de klas. Ik hoop veel van jullie nog te
mogen ontmoeten voor wellicht wat vragen of gewoon een gezellig gesprekje!
Groetjes Mylain
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Mijn naam is Anouk en ik ben 18 jaar oud. Ik woon in Montfoort en doe
de opleiding onderwijsassistent op het MBO Rijnland in Woerden. Ik zit
in mijn derde jaar van de opleiding, dus dit jaar doe ik examen. Daarna
hoop ik de PABO te kunnen gaan doen. Dit schooljaar ben ik te vinden op
woensdag en donderdag in groep 1/2B bij juf Esther. Ik heb er erg veel
zin in en hoop veel te leren.
Groetjes, Anouk
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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Mijn naam is Elenisia. Ik ben 21 jaar en ik woon in Nieuwegein. Ik ben
tweedejaars student aan de PABO op de Hogeschool Utrecht en tot
en met januari loop ik stage in groep 3A bij Jolanda en Marije. Vanaf
februari zal ik stage gaan lopen in de midden- of bovenbouw, maar in
welke groep dat wordt, is nog onbekend.
Naast mijn studie vind ik het leuk om tijd door te brengen met
vrienden en familie, sport en kook ik graag. Het liefst leer ik alle
gerechten van de Griekse keuken ;).
Ik kijk uit naar de leuke en leerzame tijd op Apollo11!
Groetjes, Elenisia

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Megan Velthuizen en ben 22 jaar. Ik ben tweedejaars student aan
de PABO van de Hogeschool Utrecht. Ik zal tot februari 2023 stagelopen in
groep 1/2C bij juf Hanneke. Daarna zal ik stagelopen in de bovenbouw. Ik
woon in Utrecht en in mijn vrije tijd vind ik het leuk om samen met vriendinnen
te koken en naar de bioscoop te gaan.
Ik kijk uit naar een leuke en leerzame tijd op Apollo 11!
Groet, Megan

Beste ouder(s) en/of verzorger(s)
Mijn naam is Sabine Eker en ik ben 17 jaar. Ik ben een tweedejaars
student op het mbo. Ik doe de opleiding onderwijsassistent aan het
Mbo Rijnland in Woerden. Ik loop tot de zomervakantie 2023 stage in
groep 4/5, bij juf Sanne op de maandag en dinsdag. Ik ben zelf een
oud-leerling van de Apollo 11. Mijn hobby’s zijn waterpolo, zwemles
geven, tekenen en met mijn familie en vrienden zijn. Ik kijk uit naar en
leuk en leerzaam schooljaar op de Apollo 11.
Groet, Sabine

Beste ouders en/of verzorgers,
Het zou zomaar kunnen dat jullie mij al hebben gezien, maar nog niet
weten wie ik ben. Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even voorstellen.
Mijn naam is Reyhan Göktekin. Ik ben 18 jaar oud en woon samen met
mijn ouders en zusje in Utrecht. Dit jaar ben ik gestart met de opleiding
Leraar Basisonderwijs (PABO) aan de Hogeschool Utrecht. Met ingang van
dit schooljaar ben ik ook gestart met mijn stage in groep 7B. Mijn
stagedag is donderdag. Ik heb er erg veel zin in!
In mijn vrije tijd wandel ik graag om te ontspannen, en dat doe ik dan het
liefst met familie/vrienden. Daarnaast lees ik graag (Nederlandse, maar de
laatste tijd ook Engelse) boeken. Ik vind het superleuk om met kinderen te
werken en te zien hoe zij groeien en zich ontwikkelen. Kortom, ik kijk er
naar uit om een leuke en leerzame tijd te hebben op Apollo 11!
Groetjes, Reyhan Göktekin

6

Activiteiten komende
weken
Woensdag 19 oktober
Donderdag 20 oktober
Maandag 24 oktober t/m
vrijdag 28 oktober
Dinsdag 1 november
Woensdag 2 november
Donderdag 3 november
Vrijdag 4 november
Vrijdag 4 november

Uitje naar ‘Dom Under’
Vogelnest
Herfstvakantie

Groep 7A
Groepen 1 en 2
Alle leerlingen

Uitje ‘Kaas maken’ bij Castellum
Uitje naar ‘Dom Under’
Uitje ‘Kaas maken’ bij Castellum
Start ‘Week van de Mediawijsheid’
Nieuwsbrief november

Groep 6A
Groep 7B
Groep 6B
Groepen 6 t/m 8

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

Groepen 1/2
Wij zijn dit jaar gestart met de gouden weken (thema: naar school). We hebben elkaar goed leren
kennen door diverse namenspelletjes en het eerste blok van de Vreedzame School te behandelen. Zo
kunnen we er een fijn jaar van maken met elkaar!
Daarna hebben we gewerkt aan het thema: “Kikker is kikker". We hebben
heel veel boeken gelezen over kikker en zijn vriendjes, konden in de
huishoek de verhalen naspelen, maakten kralenplanken, mochten in de
poppenkast spelen, hebben mooie kikkers getekend en geverfd en we
deden allerlei kikkerspelletjes.
Ook hebben we de letter “K” geleerd, woorden in stukjes geklapt, geteld,
cijfersymbolen geoefend, geoefend met puzzelen en veel over kikkers
geleerd bij de lessen wereldoriëntatie. Als afsluiter van het thema kwam er
iemand van “Kunst in de klas” bij ons om een mooi kunstwerk te maken van
Kikker of Giraf.
Vorige week zijn wij gestart met het thema: Herfst. Elke twee weken zal er een
ander onderdeel in de klas aan bod komen: herfstmateriaal, herfstdieren en
herfstweer.

De komende periode gaan we werken aan:
Vormen, sorteren, tellen en cijfersymbolen.
Woordenschat, klankgroepen verdelen en samenvoegen, rijmpje/versje/liedjes leren,
boekoriëntatie en verhaalbegrip.
Juiste pengreep, vouwen en kralen rijgen.
Springen, tikspelen.
Wij hebben er zin in!
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Groepen 3
De groepen 3 zijn het schooljaar goed begonnen. Een spannend jaar waarin de kinderen veel nieuwe
dingen leren. Zo mogen de kinderen nu aan hun eigen tafeltje zitten en hebben ze een laatje met daarin
allerlei spullen, schriften en werkboeken. Dat was voor de kinderen heel spannend, interessant maar
ook echt even wennen. Maar na een paar weken is het al heel normaal en wat doen ze het goed! In
groep 3 gaan de kinderen echt leren lezen. Dat doen we met elke dag een leescircuit, voorlezen en
natuurlijk zelf lezen. Dat doen we via de methode van veilig leren lezen, kim versie.
Bij lezen zijn we nu klaar met kern 1 en 2 en gisteren begonnen aan kern 3. Elke kern heeft een eigen
thema en begint met een ankerverhaal. In de komende kern staat ziek zijn centraal en gaan de
verhaaltjes lezen en oefeningen maken over onderwerpen die daar mee te maken hebben. De kinderen
leren bij elke kern nieuwe letters en woordsoorten. De kinderen kennen al de: i, e, aa, ee, oo, k, m, p, r,
v, n, t, b en d.
We leren de kinderen rekenen in een rekencircuit en gaan we vanaf 17 oktober ook werken in het
werkboek van Wereld in getallen. De kinderen doen ook veel andere leuke dingen. Zo zijn we al naar
Steede Hoge Woerd geweest om dieren te verzorgen en naar de geluiden van dieren te luisteren. Dit
paste mooi bij het thema dieren waar we mee bezig waren. Vorige week hebben de kinderen naar een
erg mooie voorstelling gekeken. 'Ik ben, ik ben wie jij niet bent'. Deze voorstelling ging over dat iedereen
anders is. Soms is het fijn om iets alleen te doen, maar het kan ook fijn zijn om juist dingen samen te
doen. Dat het leuk is om dingen samen te doen hebben de kinderen ook ervaren toen ze met hun
maatje uit groep 4/5 gingen lezen. De oudere kinderen hebben de maatjes uit groep 3 voorgelezen. Dat
was erg leuk en gezellig!
De komende periode werken we aan:
Bij lezen leren ze de woorden doos – doek- zee-ijs –haar. Daarbij leren ze ook de schrijfletter van de d,
oe, z, ij en h. Bij rekenen focussen de doelen zich op het kunnen structureren van getallen tot 10,
resultatief tellen, oriëntatie op de getallenlijn tot 30 en optellen en aftrekken t/m 10. Het thema voor de
komende weken is ziek zijn, in combinatie met nog een stukje thema dieren. Veel dierendokters dus in
de klas en spelen in de dierenhoek. We hebben veel zin in alle nieuwe dingen die we de kinderen gaan
leren. Veel groetjes van de groepen 3!
Hieronder foto's van de dierenhoek, de nieuwe letters kern 3 en de voorstelling.

Groepen 4 – 4/5 - 5
Het was even wennen in een nieuwe groep met allemaal nieuwe klasgenoten, maar ondertussen heeft
iedereen zijn draai kunnen vinden. In de eerste weken, 'De Gouden Weken', hebben we elkaar beter
leren kennen door verschillende spelletjes en hebben we samen afspraken gemaakt over hoe we er een
fijn schooljaar van gaan maken met zijn allen. Daarnaast hebben er al meerdere activiteiten
plaatsgevonden. Zo heeft de eerste maatjesactiviteit plaatsgevonden en hebben de kinderen
voorgelezen aan de groepen 1/2 en de groepen 3 tijdens de 'Week tegen het Pesten'. De
maatjesactiviteit bestond uit een dobbelspel waarbij ze hun maatje beter leerde kennen. Het onderwerp
van de 'Week tegen het Pesten' was: Grapje! Moet toch kunnen. Hiervoor hebben ze het prentenboek
Grapje voorgelezen, geschreven door Roxeanne Hazes. De kinderen vonden dit erg leuk om te doen en
de jonge kinderen luisterden aandachtig mee.

8

Ook hebben de kinderen gekeken naar de voorstelling 'Ik ben, ik ben wie jij niet bent'. Deze voorstelling
ging over dat iedereen anders is. Soms is het fijn om iets alleen te doen, maar het kan ook fijn zijn om
juist dingen samen te doen. De kinderen hebben geholpen om de eenhoorns en regenbogen
tevoorschijn te toveren, maar vooral veel gelachen.
Deze week is ook de Kinderboekenweek begonnen met als thema ‘Gi-ga-groen'. Toen de kinderen
woensdagochtend in de klas kwamen lag er een geheimzinnige envelop in de klas en door middel van
het oplossen van de rebus vonden ze het cadeautje: een nieuw voorleesboek voor in de klas. We zijn
veel aan het lezen, maar ook praten we over of de kinderen hun leesboek leuk vinden of niet en
waarom. Op de foto kan je zien dat de kinderen lekker aan het lezen zijn op een gekke plek in de klas.
Tenslotte zijn we druk bezig met het thema 'Ik en mijn familie'. Hierbij leren de kinderen over de
geschiedenis van zichzelf, van hun ouders en van hun grootouders. We bekijken filmpjes over waar er in
die tijd mee werd gespeeld en hoe het er in die tijd aan toe ging op school. De kinderen vertellen veel
verhalen en zijn hier erg enthousiast over!

De komende periode gaan we werken aan:
Bij het thematisch werken gaan we aan de slag met het maken van een stamboom. Hierbij leren de
kinderen hoe ze een stamboom maken en welke relaties de familieleden met elkaar hebben.
Daarnaast gaat groep 4 bij rekenen aan de slag met het aflezen van de halve uren bij het klokkijken en
het aflezen van een liniaal (centimeters). Daarnaast gaan we bezig met het automatiseren van plus- en
minsommen tot en met 20. Bij spelling leren de kinderen twee nieuwe categorieën en wordt er
aandacht besteed aan samenstellingen. De nieuwe categorieën zijn het aai-, ooi-, oei-woord en het
eeuw-, ieuw-woord.
Groep 5 gaat bij rekenen kennismaken met delen en gaan aan de slag met gewichten (grammen) en
kilometers/meters/centimeters. Bij spelling leren de kinderen wanneer ze een hoofdletter moeten
gebruiken. Daarnaast leren ze het kilowoord en het bijvoeglijk naamwoord.

Groep 6
We hebben een fijne start gemaakt in de groepen 6. De afgelopen weken hebben we elkaar goed leren
kennen door middel van veel spelletjes en coöperatieve werkvormen. Ook heeft de eerste
maatjesactiviteit al plaatsgevonden! De kinderen uit groep 6 zijn een groot maatje geworden van de
kinderen uit groep 1/2. Tijdens de eerste maatjesactiviteit hebben de kinderen elkaar ontmoet. Eerst
hebben ze een kennismakingsspelletje gespeeld en daarna mochten ze lekker spelen in het lokaal van de
groepen 1/2. Samen met het kleine maatje werden er torens gebouwd, knikkerbanen gemaakt, met
zand gespeeld, verkleed en getekend. Dat vonden de kinderen uit groep 6 ook héél erg leuk!
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Groepen 7
Wat een fijne eerste weken hebben we achter de rug in groep 7. Deze weken hebben we veel activiteiten
gedaan rondom het vormen van een hechte groep. Dit hebben we gedaan met coöperatieve werkvormen
tijdens spelling, rekenen en De Vreedzame School. Ook is de eerste maatjesactiviteit geweest. Wij zijn
gekoppeld aan de groepen 4 en 4/5. Tijdens het dobbelspel hebben de kinderen elkaar beter leren
kennen.
Groep 6 en 7
De komende periode gaan we werken aan:
De groepen 6 en 7 doen mee aan een schrijfproject ‘Een stad vol verhalen'. Dit schrijfproject is speciaal
ontwikkeld door de bibliotheek Utrecht voor alle kinderen op Utrechtse scholen omdat de stad Utrecht
900 jaar bestaat. De kinderen mochten zelf een locatie kiezen uit Utrecht, bijvoorbeeld de Domtoren,
Neude of Castellum. Bekende Utrechtse schrijvers hebben op deze locaties filmpjes opgenomen waarin
ze informatie vertellen over deze locatie en schrijftips geven. De kinderen mochten deze filmpjes
zelfstandig bekijken.
Nu zijn ze druk bezig met het schrijven van dit verhaal. Meerdere kinderen uit groep 8 gaan de verhalen
lezen en maken een selectie van de beste drie verhalen. Deze drie verhalen sturen we in en de verhalen
worden gelezen door bekende Utrechtse schrijvers, bijvoorbeeld Koos Meinderts. Zij kiezen uiteindelijk
het beste verhaal, wie weet wint er wel iemand van onze school! Aan de inzet van de kinderen kan het
in ieder geval niet liggen, ze zijn erg gemotiveerd!
Kamp:
Wat een geweldig kamp hebben we de afgelopen dagen gehad. Midden in de bossen van Oosterhout
zijn de kinderen drie dagen lang heerlijk buiten geweest. Het prachtige weer droeg daar zeker aan bij.
We hadden een fijne afwisseling van ravotten in de bossen, gezamenlijke activiteiten op de zandvlaktes,
kuilen graven, hutten bouwen, volleyballen en lekker kletsen op de kamers. Op donderdag kwam Ashley
langs en verzorgde zij een sportieve dag. Ook de disco en de filmavond waren een groot succes. Al met
al waren het drie fantastische dagen waar we allemaal enorm van hebben genoten.
Wist je dat...
- het prima is om je tanden te poetsen met je wijsvinger als je je tandenborstel kwijt bent?
- kuilen graven de populairste activiteit was dit kamp?
- er meer zand binnen in de slaapzalen lag dan buiten in het bos?
- veel kinderen denken dat ze weinig hebben geslapen, maar stiekem hebben ze best wat uurtjes
meegepakt.
- bij de kinderen het zoete broodbeleg heel populair was? De combinatie hagelslag en
chocoladepasta mag thuis niet, maar op kamp wel 😉
- de corvee zo leuk was, dat alle kinderen het thuis ook willen doen.
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Groep 8
Groep 8 was vorige week op kamp in de bossen van Leusden! Het weer maakte het wel spannend aan
het begin van de week, maar gelukkig trok dat al snel bij en hadden we de laatste twee dagen zelfs een
fijn zonnetje. De spooktocht was, dankzij de inzet van ouders en zelfs broers en zussen, een groot succes
(al vonden veel leerlingen én juf Annemieke het behoorlijk spannend...)

Het thema is nog steeds in volle gang en de bijbehorende tekenopdracht over dieren nu ook bij bijna
iedereen klaar.
Deze week zijn de leerlingen begonnen met het – in tweetallen - formuleren van een onderzoeksvraag
en het is leuk om te zien hoe deze uiteenlopen! Sommige tweetallen gaan met biotopen aan de slag,
anderen gaan schimmels onderzoeken en weer anderen gaan zich focussen op de prooi(en) van hyena's.

De komende periode gaan we werken aan:
Deze week zijn Nienke (X11) en Pepijn, Ella, Jasper en Julie (Yuverta) langsgekomen in groep 8 om te
vertellen over hun middelbare school. We verwachten de komende periode nog veel oud-leerlingen
welkom te mogen heten hier! De leerlingen van groep 8 zijn erg betrokken bij deze bezoekjes en stellen
goede vragen.
Binnenkort hebben veel middelbare scholen ook al hun open (les)dagen, dus houd de websites goed in
de gaten!
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