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Geboortenieuws 

 
 

Kinderkledingbeurs in de Schalm 

 

Op zaterdag 8 oktober is er weer een kinderkledingbeurs in de Schalm geweest. 

De Apollo 11 zit in de poule van goede doelen vanuit deze beurs. Op woensdag 

12 oktober is het geldbedrag van € 200 aan een afvaardiging van de Apolloraad 

uitgereikt. De Apolloraad heeft overlegd en wil het geld graag grotendeels 

besteden aan nieuwe boeken en voor een kleiner deel aan spelattributen voor 

‘de Speelboom’, een initiatief om altijd spelaanbod te hebben in de grote pauze. 

Op zaterdag 18 maart is de voorjaarskledingbeurs in de Schalm. 

 

 

 

Sinterklaas  

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet, komt de goede Sint weer aan in ons land. Op 12 november 
zet de Sint weer voet op Nederlandse bodem. De pakjesboot meert aan in Hellevoetsluis. De Apollo 11 
wordt ook dit jaar niet overgeslagen. Sinterklaas komt op vrijdag 2 december gezellig bij ons langs. Ook 
neemt hij een aantal van zijn pieten mee! De kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht en 
zijn op de gebruikelijke tijd uit. Kom alsjeblieft op tijd, want even na 8.30 uur zal de Sint arriveren!  
De kinderen van de groepen 1 t/m 5 werken rondom het verhaal van het Sinterklaasjournaal. Deze start 
op maandag 7 november. Op 14 november wordt de school in Sintsferen gebracht en vanaf dan zal er in 

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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de groepen ook gespeeld en gewerkt worden aan het thema ‘Sinterklaas’.  
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 gaan lootjes trekken op woensdag 16 november. In de klas zal 
besproken worden hoe het een en ander in zijn werk gaat. Uiteraard hopen wij dat elk kind zijn 
creatieve kanten laat zien en er wat moois van maakt voor zijn of haar klasgenootje! 
Op woensdag 23 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op school. Wie weet vinden we er 
donderdag wat lekkers in...  
Wij hopen op een gezellige Sinterklaastijd!  
Groetjes, de Sintcommissie 

 

 

Brochure voor gezinnen met weinig geld  

Kinderen grootbrengen kost veel geld. Niet iedereen kan dat betalen. 

Gelukkig is er in Utrecht veel hulp beschikbaar voor gezinnen met weinig geld. 

In deze brochure staan veel praktische tips beschreven waar ouders terecht 

kunnen als ze krap bij kas zitten. Onder andere waar u aan kunt kloppen als u 

geen geld heeft voor een sportclub voor uw zoon/dochter, om een 

kinderfeestje te organiseren of om speelgoed te kopen. Er is heel veel 

mogelijk! Volgende week ontvangt u een brief van ons met nog meer 

informatie over dit onderwerp. 

  

 

 

Tafeltennistoernooi  

 

Op vrijdag 16 december 2022 wordt het tafeltennistoernooi voor 

basisscholen uit Utrecht georganiseerd. Tijdens dit toernooi spelen 

de leerlingen uit de groepen 5/6 tegen elkaar en de leerlingen uit de 

groepen 7/8. Mocht uw zoon/dochter het leuk vinden om hieraan 

mee te doen, stuur Ashley dan een mail. U ontvangt dan het 

aanmeldformulier. Let op: bij deze activiteit bent u zelf 

verantwoordelijk voor de begeleiding van uw zoon/dochter. Wij 

regelen alleen de aanmeldingen, maar zijn verder niet betrokken bij 

het toernooi.  

Mochten er na het lezen van de uitnodiging nog vragen zijn over het 

toernooi, mail mij dan gerust: ashley.vanderput@spoutrecht.nl 

 

 

 

Buurtteam, leerplicht en jeugdgezondheidszorg op het schoolplein aanwezig 
Eind september heeft er iemand van het buurtteam, leerplicht en jeugdgezondheidszorg op het 
schoolplein gestaan. Op deze manier konden zij in gesprek gaan met ouders die hun kind(eren) te laat 
naar school brachten. We willen dit graag nog een keer doen. Het doel is om u in contact te brengen 
met partijen die kunnen helpen als het structureel lastig is om op tijd op school te zijn. Dit moment staat 
gepland op donderdag 24 november. We zullen ervoor zorgen dat ze goed zichtbaar op het schoolplein 
staan, omdat ze gele hesjes aankrijgen. Wilt u ze iets vragen, dat kunt u dit op dat moment op een 
laagdrempelige manier doen. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.u-centraal.nl/media/f0cdmcv1/wegwijzer-voor-gezinnen-met-weinig-geld-online_a5-e-1.pdf
mailto:ashley.vanderput@spoutrecht.nl
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Nieuwe dingen in en op de school 

 

Zowel in de school als op de buitenkant van de school heeft u wellicht al gezien dat 
er nieuwe dingen te zien zijn. Aan de buitenkant van de school wilden we onze 
zichtbaarheid vergroten. Dat hebben we vooral rond de hoofdingang gedaan, maar 
ook op de twee andere deuren is extra duidelijk dat het deuren van de Apollo 11 
zijn.  
 
 
 

Daarnaast waren bij ons al twee trappen bekleed vanuit 
trapleren. Op één trap hebben we een aantal tafelsommen 
staan en op de andere trap breuken, procenten en het metriek 
stelsel. Op de nieuwste trap hebben we nu klokkijken en een 
honderdveld laten bevestigen. Zo kunnen de kinderen op alle 
trappen bewegend leren. Verder zijn in het speellokaal de 
cijfers van de klok aangebracht, zodat ze zelf de wijzers 
kunnen zijn en zo kloktijden kunnen oefenen en hebben we 
een 180 gradenboog bovenaan één van de trappen.  
NB: op de middelste foto’s ziet u de twee delen van de 
nieuwste trap en op de onderste twee foto’s stukjes van de 
trappen die we al eerder gerealiseerd hadden.  

 
 

 

Als laatste wilden we graag in de school zichtbaar maken dat 
we het belangrijk vinden dat je jezelf kunt zijn. Daarvoor 
hebben we aan de Apolloraad gevraagd om ons te helpen. 
Samen met hen hebben we gekeken welke spreuken het 
meest passend waren op welke plek in de school. Daarom 
hangt nu op het leerplein in de onderbouw ‘Van proberen kun 
je leren’, op het leerplein boven de spreuk over de ster die 
schittert en bij de groepen 6 en 7 de spreuk over de schooldag. 
Toen we het hadden over de spreuk ‘Wat ben je mooi jezelf’ 
waren ze het er direct over eens dat daar dan een spiegel bij 
moest komen. We zijn trots op hoe goed de Apolloraad in 
ieders belang hierover meegedacht heeft.   

 
 
 

Nog even voorstellen… 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Mijn naam is Charlie Wolthers en ik ben 18 jaar. Op het moment zit ik in 
het tweede leerjaar op de opleiding Onderwijsassistent aan 
MboRijnland in Woerden. Dit schooljaar tot en met de zomervakantie 
loop ik stage in groep 6B van juf Jolien. Mijn hobby's zijn lezen en 
muziek luisteren en iedere vrijdag heb ik toneelles wat een van mijn 
grootste passies is. Ik heb super veel zin in een leuk en leerzaam jaar! 

 
Groetjes, Charlie  
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Update vanuit de MR 

In de tweede MR-vergadering van dit schooljaar, op 19 oktober 2022, hebben we de volgende 
onderwerpen besproken:   
 

1. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het jaarverslag 2021-2022 is goedgekeurd 
door de MR. Dit jaarverslag kunt u lezen op de website op de pagina van de 
Medezeggenschapsraad.  

2. De taakverdeling is vastgesteld: Marjolein is voorzitter en neemt deel aan de GMR-
vergaderingen, Suzanne is secretaris en Xander is samen met de teamleden lid van de MR. 

3. Vanuit de GMR-vergadering zijn de volgende punten teruggekoppeld: 
a. Een stuk over het beloningsbeleid binnen SPO Utrecht werd besproken, maar door te 

veel onduidelijkheden is over dit stuk niet gestemd. 
b. SPO wil graag de handen meer ineenslaan om het personeelstekort tegen te gaan, door 

meer samenwerking te initiëren tussen scholen als sollicitanten worden afgewezen. 
Concreet betekent dit dat de sollicitant gewezen wordt op andere vacatures die er zijn 
bij SPO Utrecht. 

c. Er komen voorstellen voor een nieuwe opzet van de GMR en het begrotingsproces. 
d. Op dit moment vallen de leerlingaanmeldingen tegen bij SPO Utrecht.   

4. Beleidsaanpassing: De Apollo 11 gaat overstappen op een nieuw leerlingvolgsysteem. Hiervoor 
zijn meerdere systemen op de markt en omdat het huidige leerlingvolgsysteem Cito 3.0 sowieso 
ophoudt te bestaan, heeft het team van de Apollo 11 dit moment aangegrepen om zich goed te 
verdiepen in de verschillende systemen. De school gaat werken met IEP. Daar is de MR over 
geïnformeerd en heeft hier vragen over gesteld. In de vergadering in december wordt de MR 
geïnformeerd over hoe we u als ouders gaan meenemen in dit proces. Het is goed om te weten 
dat we in januari 2023 nog éénmaal Cito 3.0 afnemen. In de volgende terugkoppeling vanuit de 
MR krijgt u weer wat aanvullende informatie en daarnaast ontvangt u in januari uitgebreide 
informatie. Hierin wordt u meegenomen in het proces dat is doorlopen om tot deze keuze te 
komen en informatie over het leerlingvolgsysteem IEP.  

5. Speerpunten: 
a. Speerpunt 1: onderwijsvernieuwing/focus op doelen in het jaarplan. Op dit moment 

wordt er door het personeel ruimte en rust ervaren. Daarnaast zijn er ook wat 
aandachtspunten, zoals het omgaan met grotere instructiegroepen en de hulp die het 
oudere kind niet meer kan geven aan het jongere kind. Door de rust en ruimte die wordt 
ervaren is het mogelijk om de tijd te nemen op een dag om te kijken wat hier passende 
oplossingen voor zijn. Uitval bij personeel blijft een zorg. Het lukt nu allemaal net, maar 
als er meer mensen tegelijk ziek zijn, ontstaat een probleem.  

b. Speerpunt 2: TSO en groene schoolplein. Marjolein stopt met het groene schoolplein. 
De MR vindt het belangrijk dat een MR-lid vertegenwoordigd is in de groene 
schoolpleincommissie, dus Xander gaat dit oppakken. Een belangrijke stap wordt het 
vinden van subsidies. 

c. Speerpunt 3: communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid. Op het moment van de 
vergadering waren er nog niet veel aanmeldingen voor de ouderavond. Inmiddels is er 
een extra oproep uitgedaan, die tot meer aanmeldingen geleid heeft.  

6. Energiecontract: een ouder heeft hier zorgen over geuit. Er was in het nieuws informatie over 
een energieleverancier die moeite had met energie leveren. De Apollo 11 werkt niet met die 
energieleverancier en heeft nog tot het einde van 2023 een lopend contract. 

7. De begroting van de Apollo 11 van 2023 is besproken en daarnaast is ook vooruitgekeken naar 
de jaren 2024 – 2027. Het is in de begroting vooral te merken dat de NPO-gelden gaan 
wegvallen. De Apollo 11 heeft niet alles besteed in 2021 en 2022 en heeft daardoor in 2023 nog 
wat extra financiële ruimte. De MR heeft vooral kritische vragen over de hoge personeelslasten 
ten opzichte van de inkomsten. In de volgende MR-vergadering komt de begroting nog een keer 
terug, omdat na goedkeuring door het College van Bestuur van SPO Utrecht ook de MR de 
begroting moet goedkeuren en tekenen.  

https://apollo11.nl/overons/medezeggenschapsraad/
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8. Vanuit de oudergeleding is de vraag gesteld: ‘Hoe zit het precies met de ruimte voor echt vrij 
spel binnen Apollo 11 voor kleuters?'. Spelenderwijs leren is immers niet hetzelfde. In het begin 
van 2023 gaan Esther en Laura de specialisatie ‘Het jonge kind’ doen. Hierin nemen we deze 
vraag mee. Vrij spel is sowieso iets wat belangrijk gevonden wordt in de onderbouw. 

9. Tot slot is de OR-begroting aan bod gekomen. Hierin zijn onder andere de kosten voor het OR-
feest en de ouderbijdrage opgenomen. De MR heeft nog een paar vragen voor de OR met 
betrekking tot de begroting. Ondanks de vragen is er een akkoord gegeven op de begroting.  
  

De eerstvolgende vergadering zal zijn op woensdag 7 december en hierbij zal nog even teruggekomen 
worden op de begroting, omdat deze eerst ook nog binnen het bestuur besproken moet worden. 
Andere onderwerpen zullen sponsoring en het zorg- en ondersteuningsbeleid zijn. Mochten jullie zelf 
ideeën of agendapunten hebben voor de MR, laat het ons weten via: mr.apollo11@spoutrecht.nl  
 

     

Activiteiten komende 
weken 

  

Maandag 7 november t/m 
vrijdag 11 november 

Week van de Mediawijsheid Groep 6, 7 en 8 

Dinsdag 8 november Ouderavond welbevinden en weerbaarheid 
19:00 uur – 21:00 uur 

Ouders van alle 
leerlingen 

Maandag 14 november Uitje ‘Naturalis’ Groep 4, 4/5 en 5 

Donderdag 17 november Studiedag Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 18 november Apollotheater Groep 3 en 8 

Woensdag 23 november Uitje ‘Dom Under’ Groep 6A 

Vrijdag 25 november Vrije dag Groep 1 en 2 

Dinsdag 29 november Daltonvisitatie  

Woensdag 30 november Uitje ‘Dom Under’ Groep 6B 

Vrijdag 2 december Sinterklaas op school Alle leerlingen 

Vrijdag 2 december Nieuwsbrief december  

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

 
Groepen 1/2 

Afgelopen maand zijn wij druk geweest met alles rondom de herfst. We hebben geleerd over het weer, 
verschillende bodemdieren en over de bomen en dieren in het bos. Wist u bijvoorbeeld al hoe onweer 
ontstaat? Of wat het verschil is tussen een duizendpoot en een miljoenpoot? Of welke bladeren bij 
welke boom horen? Nou, de kinderen van cluster 1-2 wel!  

mailto:mr.apollo11@spoutrecht.nl
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We hebben weer mooie boeken gelezen over 
de herfst en weer flink geoefend met de 
vragen: over wie gaat het verhaal, waar speelt 
het zich af en wat gebeurt er in het verhaal? 
Ook hebben we nieuwe woorden en liedjes 
geleerd en klapten we (herfst)woorden in 
stukjes of plakten we ze weer aan elkaar! 
Daarnaast hebben we de verschillende 
vormen geleerd, hebben we herfstvruchten 
gesorteerd en patronen ermee gemaakt! 
Ook zijn er weer prachtige kunstwerken 
gemaakt, zoals: bodemdieren 
knippen/plakken, paraplu vouwen, egeltjes 
kleien, regen maken van ecoline en mooie 
herfstbomen schilderen.          

 
De komende periode gaan we werken aan: 
Het thema Sinterklaas, waarbij we leren/oefenen met: 

- Rijmen, verhaaltjes op de goede volgorde leggen en woorden nastempelen. 
- Tellen, getalsymbolen, wegen en geldrekenen. 
- Vouwen, knippen en plakken. 
- Mikken en balanceren. 

 
Groepen 3 
De afgelopen periode hebben we de letters oo, oe, ee, ij en aa geleerd. Het letterbord is bijna vol (zie 
foto). De kinderen kunnen al steeds beter zelf woorden en (korte) teksten lezen. Dit doen ze in de Veilig 
& Vlot boekjes, in de leesboeken van Veilig Leren Lezen, maar ook oefenen ze door diverse taalspellen 
te doen in het dagelijkse leescircuit. Heel mooi om te zien hoe de kinderen hierin vooruitgaan!  
Met rekenen zijn de kinderen nu begonnen in het werkboek. Ze oefenen met bussommen. Daarbij 
stappen er steeds een paar mensen in en uit de bus en de kinderen moeten dan uitrekenen hoeveel 
mensen er nog in de bus zitten en daar een som van maken. Daarnaast oefenen ze ook met 
verhaaltjessommen. Dan vertelt de juf een kort verhaaltje en moeten de kinderen goed nadenken welke 
som daarbij hoort. Bijvoorbeeld: er zitten 4 gebakjes in de taartdoos en er staan al 5 gebakjes op tafel. 
Hoeveel gebakjes kan Jasper uitdelen op zijn verjaardag?  
 
We hebben gewerkt aan het thema “de dierenarts”. De kinderen hebben hierbij een hoek ingericht als 
dierenartspraktijk. Er zijn veel dieren geholpen, verbonden en verzorgd door de kinderen. Het thema 
kwam ook terug in diverse andere lessen, zoals bij een taalopdracht over hun lievelingsdier (zie foto). 
Ook hebben we de donderdag voor de herfstvakantie Divali gevierd, net als de rest van de school. Dat 
was een erg leuke dag waarbij we een prentenboek hebben voorgelezen, geleerd over het lichtjesfeest 
en een eigen diya hebben gemaakt. Dat vonden sommige kinderen zo leuk dat ze er tijdens het spelen 
mee doorgingen en van speelklei ook een diya maakten (zie foto). 
Ook zijn we samen met de kinderen en juf Lisanne hard aan het oefenen voor een voorstelling tijdens de 
theaterlessen. De kinderen gaan een verhaal uitspelen van het boek “Ram Bam Boeli”. Over een tijdje 
zullen de kinderen hun toneelkunsten laten zien aan de ouders tijdens een voorstelling op vrijdag 18 
november. 
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De komende periode gaan we werken aan: 
Aan het thema “bouwen en wonen”. Hierbij onderzoeken we hoe je een huis bouwt, maar leren we ook 
veel nieuwe woorden die hiermee te maken hebben.  
Bij lezen starten we in kern 4 waarbij we de letters w, o, a, u en j leren. De zinnen die de kinderen lezen 
worden steeds wat moeilijker en ook in het werkboek gaan de kinderen verder met oefenen van 
begrijpend lezen.  
Met rekenen gaan de kinderen verder met de bussommen, maken ze kennis met het rekenrek en de vijf- 
en tienstructuur, maken ze kennis met het begrip oppervlakte, oefenen ze met de hele uren op de klok 
en gaan ze verder met sommen tot 10. 
 
 
Groepen 4 – 4/5 - 5 
Dit jaar hebben we voor het eerst Divali gevierd op school, ook wel bekend als het lichtjesfeest. De 

kinderen hebben geleerd dat dit feest bij het Hindoeïsme hoort en hebben hun eigen dia gemaakt.  

Het thema mijn familie en ik hebben we afgesloten met het maken van een stamboom van je eigen familie. 

De kinderen vonden het vervolgens erg leuk om hun familie aan de klas te laten zien. Bij Engels hebben 

de kinderen geleerd hoe je alle familieleden in het Engels noemt.  

 

 
 
De komende periode gaan we werken aan: 
We zijn gestart met een nieuw thema: Terug naar de dino's en we zullen ons daar de komende weken 
verder in verdiepen. We gaan terug naar de oertijd of prehistorie en leren van alles over dino's, 
mammoeten en de eerste mensen op aarde. Op maandag 14 november gaan we met z'n allen naar het 
museum Naturalis om daar nog meer te leren over prehistorische dieren.  
 
Maandag 7 november start het Sinterklaasjournaal en zullen we ook op school starten met dit thema. 
Het is altijd een spannende periode, maar wel een waar de kinderen volop van genieten. 
 
Bij rekenen gaan we aan de slag met het automatiseren van plus- en minsommen in groep 4 en 

keersommen in groep 5. Ook leren en herhalen we de strategieën bij hogere plus- en minsommen en 

deelsommen. Het is fijn als de kinderen ook thuis de tafels blijven oefenen.  

Bij spelling leert groep 4: eeuw/ieuw woorden, langermaakwoorden en voorvoegselwoorden. Groep 5 
herhaalt de klankgroepenwoorden en leert kilowoorden.  
Bij het Estafette lezen heeft groep 4 de komende periode als thema familie en groep 5 heeft als thema 
muziek. 
 
Groepen 6 
20 Oktober hebben wij als school ook Divali gevierd. Deze dag hebben de kinderen geleerd waar Divali 
voor staat en hebben ze ook hun eigen diya gemaakt. Deze staan nu vast en zeker thuis tentoongesteld. 
Groep 6 is afgelopen week naar Castellum Hoge Woerd geweest om kaas te maken. Hierbij leerden zij 
van Esther en Metje (Utrecht Natuurlijk) hoe dit proces gaat en wat er allemaal voor nodig is.  
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De komende periode gaan we werken aan: 
De Week van de Mediawijsheid is voor groep 6 gestart op vrijdag 4 november. Hierbij wordt aandacht 

besteed aan allemaal digitale onderwerpen waarmee kinderen in aanraking kunnen komen. Het spel 

Mediamasters leert de kinderen spelenderwijs hoe ze met online onderwerpen en problemen om 

kunnen gaan.  

Het thema voor de komende periode is: ‘Ik hou van Holland’. We leren over typische Nederlandse 

gebruiken en gewoontes, natuur, geschiedenis en kunst voorwerpen. We sluiten het thema af met een 

zelfontworpen spelshow. 

 
 
 
Groepen 7 
Groep 7B is op woensdag 2 november naar Dom Under geweest. Met de stadsbus reden we richting het 
centrum. Daar aangekomen werden we direct opgevangen door twee aardige medewerkers van Dom 
Under. Nadat de groep in tweeën was gesplitst, begon ons avontuur. We hebben geleerd over de 
geschiedenis van het Domplein en de Dom. We mochten een kijkje nemen onder de grond bij de 
opgravingen en we hebben op het Domplein onderzocht waar vroeger de grenzen van het fort liepen.  
De groepen 6 en 7A gaan dit uitje op een later moment doen. 

 
 
De komende periode gaan we werken aan: 
Op vrijdag 4 november start de Week van de Mediawijsheid. Elke dag duiken we in de wereld van de 

media met het spel MediaMasters. Door dit online spel leren we over onderwerpen als WhatsApp, 

privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. Ook thuis kunnen de kinderen spelenderwijs aan de slag.  

 
In het volgende thema staat het onderwerp 'Ik hou van Holland' centraal. We leren over typische 

Nederlandse gebruiken en gewoontes, natuur, geschiedenis en kunst voorwerpen. We sluiten het thema 

af met een zelfontworpen spelshow. 

 

 
Groep 8 
Afgelopen week waren er open lesmiddagen van een aantal middelbare scholen én zijn we als klas naar 

de Doe-dag van Yuverta gegaan. Dat was ontzettend leuk! De leerlingen volgden zowel theorie- als 

praktijklessen, zagen veel verschillende docenten en hebben weer een wat beter beeld gekregen van 

‘het middelbare schoolleven’.  
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De nieuwe commissies zijn gemaakt voor de periode tot aan de kerstvakantie en dat betekent ook dat er 

binnenkort weer – door een nieuwe redactie – een groep 8-nieuwsbrief wordt geschreven en gedeeld in 

Parro!  

Verder zijn we gestart met TOPOMASTER, waarbij de leerlingen eerst globaal ‘De wereld’ leren en 

daarna steeds meer zullen inzoomen op losse gebieden. De leerlingen mogen hier zowel thuis als op 

school mee oefenen. 

Ook is groep 8 begonnen met de Week van de Mediawijsheid. De focus van de eerste les lag op privacy; 

wachtwoorden, gamen, welke informatie deel je en welke niet? 

 

De komende periode gaan we werken aan: 
De leerlingen van groep 8 zullen de komende periode een werkstuk gaan schrijven over een zelfgekozen 
onderwerp. Iedere donderdagmiddag starten we met een ‘werkstukles’. 
Verder is het nieuwe thema in groep 8 ‘Altijd onderweg’, waar we het reizen van zowel mensen als 
dieren onder de loep nemen. Ook het meer maatschappelijke stuk (rondom immigreren en vluchten) 
wordt besproken. Na een reeks theoretische lessen zal iedere leerling een land gaan onderzoeken en dit 
land in de groep presenteren. Dit keer mogen ze helemaal ‘out of the box’ en zijn alle creatieve 
presentatievormen denkbaar.   
 

 
 

      
 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11

