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Daltonvisitatie 

 

Dinsdag 29 november was het zover, drie visiteurs van de Nederlandse Daltonvereniging zijn bij ons op 

school geweest. Ze bekijken en beoordelen tijdens zo’n dag de kwaliteit van het Daltononderwijs. 

Hiervoor hebben ze met ouders, teamleden, (oud)leerlingen, directie en bestuur gesproken. Ook 

hebben ze veel groepen bezocht en hier lessen en activiteiten gezien. Aan het einde van deze dag 

hebben we een terugkoppeling gekregen en kregen we te horen dat onze Daltonlicentie met vijf jaar 

verlengd is. Dus dat was heel goed nieuws. In zo’n terugkoppeling zitten altijd punten die goed gaan en 

krijg je als school ook aanbevelingen. We willen u graag laten weten wat ze ons voor feedback gegeven 

hebben, maar komen hier later op terug als we het officiële verslag ontvangen hebben. We willen alle 

kinderen, ouders en team bedanken voor de inzet en mooie gesprekken en zijn heel trots op hoe we tot 

dit resultaat gekomen zijn! 

 

Paarse Vrijdag 

 

Op vrijdag 9 december zullen we op school aandacht besteden aan Paarse Vrijdag. De 
leerlingen uit de veiligheidscommissie verzorgen online een korte ‘persconferentie’, 
waarin zij zullen aangeven dat niemand gepest of buitengesloten mag worden voor 
wie hij/zij is of op wie die verliefd wordt. In de groepen zal er een ruimte zijn voor een 
groepsgesprek over dit onderwerp, bijvoorbeeld na het lezen van een prentenboek of 
het kijken van een speciale paarse-vrijdag-spelshow. Als team willen we deze vrijdag, 
met paarse accenten in onze kleding, uitstralen dat op de Apollo 11 iedereen zichzelf 
mag zijn! 

 

 

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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Sinterklaas 

 
Wat was het een feest vandaag in de school! Vanmorgen hebben alle kinderen online de intocht van 

Sinterklaas bekeken in hun eigen klas. Marie-Louise moest barcodes zoeken om de cadeautjes veilig te 

stellen en Sint en de Pieten te vinden. De Pieten zetten de hele school op z’n kop, zonder dat Marie-

Louise ze zag. Alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 5 mochten een bezoek brengen aan Sint en de 

Pieten. De kinderen hebben veel liedjes gezongen en kunstjes laten zien! Dat was leuk, maar voor veel 

kinderen ook wel spannend. In de klassen is er lekker gespeeld met speelgoed en in sommige klassen is 

er ook een film gekeken. In de groepen 6 tot en met 8 hebben de kinderen surprises gemaakt en 

gedichten voor elkaar geschreven. Wat heeft iedereen goed zijn best gedaan. Het was een geslaagde 

dag! 

 

 

Zorgspecial 

We willen u graag wat meer inzicht geven in welke partijen betrokken zijn bij de Apollo 11 op het gebied 

van zorg. In deze nieuwsbrief stellen de verschillende partijen zich aan u voor. 

 

Buurtteam 

Wat kunnen de jeugd- en gezinswerkers van het Buurtteam betekenen voor de leerlingen, 

ouders/opvoeders en leerkrachten van Apollo 11? 

- Wij ondersteunen school met consult en advies over zorgsignalen betreffende leerlingen. 

Gesprekken over leerlingen zijn altijd geanonimiseerd, daar dragen we zorg voor. Daarnaast zijn 

we beschikbaar om uitgenodigd te worden bij gesprekken met leerlingen en ouders/opvoeders 

als dat wenselijk is. 

- Wij ondersteunen u als gezin bij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei levensgebieden 

(opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en financiële 

vragen). 

Het is mogelijk dat de IB’er of leerkracht u adviseert om contact met ons op te nemen of dat school u 

uitnodigt voor een gesprek samen met het Buurtteam, waarbij school ons bij u introduceert. De 

hulpverlening van het Buurtteam is op vrijwillige basis. 

 

Aan de Apollo 11 zijn gezinswerkers van het Buurtteam De Meern verbonden. Zij zijn telefonisch, per 

mail of via het algemeen telefoonnummer/email bereikbaar. 

- Sascha Kettenis 

06-33647679 

saschakettenis@jeugd.buurtteamsutrecht.nl 

- Mounir el Kammouni 

06-10679398 

mounirelkammouni@jeugd.buurteamsutrecht.nl  

- Algemeen: 

030-7400516 

demeern@buurtteamsutrecht.nl 

www.buurtteamsutrecht.nl 

mailto:s.kettenis@buurtteamsutrecht.nl
mailto:mounirelkammouni@jeugd.buurteamsutrecht.nl
mailto:demeern@buurtteamsutrecht.nl
mailto:demeern@buurtteamsutrecht.nl
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Leerplicht: 

Ik ben Kim van Bale en werk als leerplichtambtenaar bij de Gemeente Utrecht. Vanuit de afdeling 

Leerlingzaken ben ik betrokken bij de school van uw kind. De school doet een verzuimmelding bij 

Leerplicht wanneer uw kind zonder geldige reden niet op school is.  Ook kan school mij betrekken bij 

vragen rondom de schoolgang van uw kind. Samen met de andere kernpartners sluit ik dan aan bij een 

overleg. Belangrijk om te noemen is: de leerplichtambtenaar richt zich niet alleen op de plicht om naar 

school te gaan, maar houdt zich vooral ook bezig met het recht op onderwijs.   

 

JGZ: 

Wij zijn als Jeugdgezondheidszorg (JGZ) één van de kernpartners van Apollo 11 naast Leerplicht, 

Samenwerkingsverband en het Buurtteam.In de wijken Vleuten en de Meern bestaat het basisonderwijs 

team uit 3 jeugdverpleegkundigen en 1 jeugdarts. Op Apollo 11 ben ik, Veronique Kegels, jullie eerste 

aanspreekpunt. Ik werk samen met mijn collega’s Margreet Teeuwisse en Judith Versluis. Anusjka 

Cooman is de jeugdarts. 

 

De JGZ is gericht op het bevorderen van de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen op Utrechtse 

scholen. Wij nodigen alle kinderen uit groep 2, groep 5 en groep 7 van de basisschool uit voor een 

preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken hoe het kind zich ontwikkelt. Er 

wordt gekeken naar de lengte, het gewicht, de oren en de ogen en er wordt lichamelijk onderzoek 

gedaan. Tijdens het gesprek kunnen onderwerpen zoals opvoeding, omgang met vriendjes en het leren 

op school worden besproken. De ouders en het kind kunnen zelf ook vragen stellen over gedrag, 

opvoeding, ontwikkeling en gezondheid. 

De onderzoeken in groep 2, 5 en 7 worden uitgevoerd door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en/of 

de assistente. De jeugdverpleegkundige en de jeugdarts hebben een beroepsgeheim. Alleen met 

toestemming van de ouders/verzorgers vindt overleg plaats met de school of andere instanties. Het is 

voor ouders/verzorgers altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een onderzoek of een gesprek bij 

de JGZ. 

 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030 – 286 33 00, optie 1, of per e-mail 

jgzcpt@utrecht.nl 

 

Kijk voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg op jeugdengezinutrecht.nl. Op deze site kunt u 

zich ook opgeven voor gratis interactieve Webinars voor ouders, met verschillende onderwerpen zoals: 

“De balans tussen opvoeden en loslaten van je puber” en “In het kader van de vader”. De webinars zijn 

ook terug te kijken. 

 

 

In actie voor de Voedselbank 
Ook dit jaar willen wij weer ons steentje bijdragen door houdbare 

levensmiddelen te doneren aan de Voedselbank. De afgelopen jaar 

was dit door uw medewerking en bijdrage een groot succes dus daar 

willen wij ons dit jaar uiteraard weer voor inzetten. 

Ook dit jaar willen wij weer ons steentje bijdragen door houdbare 

levensmiddelen te doneren aan de Voedselbank. De afgelopen jaar 

was dit door uw medewerking en bijdrage een groot succes dus daar 

willen wij ons dit jaar uiteraard weer voor inzetten. 
 

  

  

mailto:jgzcpt@utrecht.nl
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We gaan van 12 december t/m 20 december houdbare levensmiddelen inzamelen. Met de volgende 

artikelen is de voedselbank heel erg geholpen: 

Rijst/pasta Olie Suiker/zout Luiers 

Blikgroente Houdbare melk Thee, (oplos)koffie Verzorgingsartikelen 

Houdbare boter in een 

bakje 

Ontbijtproducten 

(crackers, beleg, 

beschuit e.d.) 

Toiletpapier Wasmiddel, 

afwasmiddel 

Vanaf 12 december mogen alle producten/spullen in een tas/doos op een daarvoor bestemde plek in de 

aula van de school worden neergezet. Woensdagochtend 21 december brengen we al uw donaties naar 

de Voedselbank. Mocht u in de gelegenheid zijn om hierbij te helpen, neem dan even contact op met 

Sarah. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en/of hulp mail naar sarah.jeninga@spoutrecht.nl  

 

 

Sportdag (31 mei) 

Op woensdag 31 mei 2023 zal de jaarlijkse sportdag van Apollo 11 weer 

plaatsvinden. Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders die ervaring hebben 

binnen verschillende sporten en ervoor open staan om hier een clinic 

over te geven. Lijkt het u leuk en ziet u mogelijkheden? Ashley komt 

graag met u in contact! Haar e-mailadres is 
ashley.vanderput@spoutrecht.nl. 

 

 

Activiteiten komende 
weken 

  

Donderdag 8 december Uitje ‘Naturalis’ Groep 8 

Vrijdag 9 december Paarse vrijdag  Alle leerlingen 

Donderdag 22 december Leerlingen om 12:15 uur vrij Alle leerlingen 

Donderdag 22 december Kerstdiner van 18:00 tot 19:00 uur Alle leerlingen 

Vrijdag 23 december Leerlingen om 12:15 uur vrij Alle leerlingen 

Maandag 26 december t/m 

vrijdag 6 januari  

Kerstvakantie Alle leerlingen 

Vrijdag 20 januari Bezoek bibliotheek  Groep 3A en 3B 

Vrijdag 20 januari Adviezen groep 8 gaan mee naar huis Groep 8 

Woensdag 1 februari Studiedag Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 3 februari Nieuwsbrief februari  

Vrijdag 10 februari Vrije dag Groepen 1 en 2 

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

mailto:sarah.jeninga@spoutrecht.nl
mailto:Ashley.vanderput@spoutrecht.nl
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Groepen 1/2 

De afgelopen maand hebben wij gewerkt over het thema 

Sinterklaas. In de hoeken konden wij onszelf verkleden als echte 

pieten en Sinterklaas! We waren bakpieten en inpakpieten en 

speelden Sint en piet na in de werkkamer en op de stoomboot. 

Wat een feest! Ook hebben we weer veel geknutseld en 

getekend, hebben we gerijmd en geteld en gingen we klimmen 

en klauteren als Piet tijdens de pietengym. We hebben zelfs ons 

pietendiploma verdiend! Wat een knappe pietjes hebben wij in 

cluster 1/2! 

Als klap op de vuurpijl vierden we vandaag natuurlijk de 

verjaardag van Sinterklaas. Het was een hele gezellige ochtend. 

We bezochten Sint en zijn pieten in het speellokaal, zijn weer 

enorm verwend met toffe cluster-cadeaus en mochten clusterbreed kiezen wat we wilden spelen. In 

elke klas werd er iets anders gedaan; tekenen/knutselen, bouwen of film kijken. Een fijne afsluiting van 

het thema! 

           
De komende periode gaan we werken aan: 

- Het thema kerst, waarbij we leren/oefenen met: 

- Getalbeelden, tegenstellingen, eerlijk verdelen, 1 of 2 meer/minder doen. 

- Rijmen, kritisch luisteren, woorden nazeggen. 

- Pengreep, knippen. 

- Balanceren, werpen/vangen. 

 

 
Groepen 3 
Ook in de groepen 3 is Sint elke dag van de partij. De kinderen speelden de afgelopen weken in het huis 
van Sinterklaas in de klas. Ze hebben een stoomboot geknutseld en heerlijke pepernoten gebakken. De 
kinderen hebben naast de methodelessen van lezen en rekenen ook weer veel gewerkt via de reken-, en 
leescircuits. Daarin doen de kinderen iedere dag een andere activiteit en oefenen ze spelenderwijs veel 
reken- en taaldoelen. Ze maken bijvoorbeeld verlanglijstjes door plaatjes uit te knippen uit het 
speelgoedboek en schrijven daar woorden bij. Ook hebben ze nu allemaal hun eigen verhalenschrift 
waarin ze korte verhaaltjes schrijven over Sinterklaas en straks over kerst. In het rekencircuit speelden de 
kinderen een onder andere een Sinterklaasganzenbordspel.  
 
Ook mochten de kinderen gisteren kunnen klim- en klauterkunsten laten zien tijdens de pietengym bij juf 
Ashley. Op leuke en vrolijke Sintmuziek hebben de kinderen heerlijk kunnen laten zien hoe zij als pieten 
kunnen klimmen, springen, gooien, mikken en koprollen. Ze hebben erg genoten! 

 
 
De komende periode gaan we werken aan: 
Het afronden van kern 5 van lezen, waarin we de tweetekenklanken aanleren zoals de eu, ou en uu. En 
we beginnen met kern 6. Daarin leren de kinderen de g, au, ui, f en ei. Met rekenen gaan de kinderen 
vooral oefenen met het splitsen en het automatiseren van de getallen onder de 10.  
Als centraal doel werken beide groepen 3 aan het correct en vlot schrijven van de cijfers tot en met 20.  
En we gaan natuurlijk heerlijk in kerstsfeer aan de slag. Ook zullen we de reken, - n leescircuits hier weer 
op aanpassen. We hebben veel zin in de komende, gezellige periode! 
 



   

 

 

6 

 
 
 
 
Groepen 4 – 4/5 - 5 

 

We zijn in de groepen 4 en 5 bezig met het thema 'terug naar de 

dinotijd'. Wij vonden het daarom ook erg leuk om een uitje te 

plannen naar Naturalis. En dat hebben we gedaan! Op maandag 14 

november zijn we met 3 groepen naar Naturalis geweest. Daar 

werden de groepen 4 en 5 gesplitst, om vervolgens hun eigen 

programma te volgen. Zo ging groep 4 aan de slag met "beestachtig 

handig".  

De kinderen keken naar verschillende soorten dieren en hoe ze eruitzagen. Waarom heeft een olifant 

een lange slurf en geen zwemvliezen bij zijn poten? Waarom heeft een kikker juist wel zwemvliezen en 

een hele lange tong in plaats van een lange slurf? Waar zijn die zwemvliezen en langs slurf eigenlijk 

handig voor? Als je al deze verschillen van dieren bij elkaar stopt ontstonden er mooie fabeldieren, waar 

de kinderen zelf een naam voor gingen bedenken. 

 

In groep 5 gingen de kinderen aan de slag met het thema Leven, IJstijd en de tijd van de dino's. Ze 

onderzochten de verschillende tijden en stelde onderzoeksvragen op, waar ze zelf mee aan de slag 

gingen. 

 

 

Een paar weken na ons bezoek aan Naturalis hebben we 

in de klassen bezoek gekregen. Niet zomaar van iemand, 

nee van de Rommelpiet! In sommige klassen is 

Rommelpiet zelfs twee keer geweest! Gelukkig kunnen 

alle kinderen erg goed helpen met opruimen en was de 

rommel weer snel weg en konden we beginnen met de 

les. Gelukkig had Rommelpiet de tweede keer iets 

lekkers voor de kinderen achtergelaten. 
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Vrijdag was het dan zover! Sinterklaas en de Pieten waren op bezoek en 

we mochten met alle klassen even langs. Wat zijn we verwend, we hebben 

allemaal leuke dingen gekregen waar we in de klas mee kunnen spelen en 

hebben heerlijk genoten van al het lekkers. 

 

 

 

De komende tijd gaan we aan de slag met: 

 Groep 4 Groep 5 

Spelling - Klankgroepenwoord (vb. lopen, 

katten),  

- Verkleinwoord (huisje), 

- Woord van het uw-rijtje (uw, 

duw), 

- Het luchtwoord van het versje 

(ach, pech). 

- Komma' s woord,  

- Verkleinwoord –etje, 

- Persoonsvorm  

- Tegenwoordige tijd en verleden tijd 

 

Rekenen - Tafels van 2,5 en 10, 

- Rekenen met geld, 

- Digitale tijd koppelen aan de 

analoge tijd, 

- Erbij en eraf sommen boven de 

20. 

- Automatiseren van de tafels 

- Het aflezen en tekenen van een 

staafdiagram 

- Noteren van bedragen met euro's en 

centen 

- Aflezen en noteren van data met 

een kalender 

- Leren wat een liter is 

 

 

Groepen 6 
Groep 6A en groep 6B zijn in de afgelopen weken naar DomUnder geweest. We hebben bus 28 gepakt 

en zijn bij het Janskerkhof uitgestapt. Toen we op het Domplein aankwamen, zijn de kinderen in drie 

groepen opgedeeld en hebben ze deelgenomen aan drie verschillende onderdelen. De kinderen hebben 

met een kruiwagen vol kaarten over het Domplein gelopen, in de opgraving onder het Domplein hebben 

ze met een slimme zaklamp gezocht naar archeologische opgravingen en ze hebben in een 

Middeleeuwse kelder een film gekeken. De kinderen waren enthousiast en stelden interessante vragen. 

Het was een geslaagd en leerzaam uitje!  

 
 

 
De komende periode gaan we werken aan: 

- Bij rekenen leren de kinderen om te rekenen met kommagetallen en het omrekenen van 

lengte/inhoud/gewicht.  

- Bij spelling leren de kinderen het caféwoord, voegwoorden en het gebruik van komma's.  

- Bij begrijpend lezen ligt de focus op het kritisch terugkijken in de tekst bij het beantwoorden van 

de vragen.  
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Ook besteden we in de groepen 6 veel aandacht aan het op de juiste manier afkleuren en bijhouden van 
de weektaak. We merkten namelijk dat te veel kinderen de weektaak te weinig of niet juist bijhielden. Is 
een taak nog niet helemaal af? Dan kleuren de kinderen nu het halve vakje in. Ook gebruiken de kinderen 
de juiste kleur van de week hierbij. Voor veel kinderen was het nodig om hier meer aandacht aan te 
besteden en we merken een enorme vooruitgang. De kinderen denken er nu meer zelf aan en ze helpen 
elkaar waar dat nodig is. De komende tijd blijven we hier aandacht aan besteden.  
 

 
Groepen 7 

 

Ook in groep 7 hebben we een hele gezellige Sinterklaas dag 
gehad. Alle kinderen hebben enorm hun best gedaan om mooie 
surprises te maken en grappige gedichten te schrijven. Groep 7A 
heeft als klas twee spellen gekregen (Splendor en Dixit). Er werd 
direct veel mee gespeeld. Groep 7B is verblijf met een nieuwe 
plant, het boek Spark en het spel Rainbow Stories. 
De week van de Mediawijsheid was een groot succes. De kinderen 
hebben met veel enthousiasme de lessen doorlopen. De kinderen 
hebben er ook veel van geleerd. 

De boekpromoties zijn intussen in volle gang. Mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen hun boek 
promoten. Hopelijk gaat bij iedereen het 'leesvuurtje' nog verder branden.  
De kinderen hebben hun eerste topografie leerblad meegekregen. Dit schooljaar leren de kinderen over 
Europa.  
 
De komende periode gaan we werken aan: 
We zijn gestart met het thema 'Ik houd van Holland'. Vanuit verschillende perspectieven staat 
Nederland centraal.  

                            

 
Groep 8 

 

We vonden het erg leuk dat zoveel van u bij het 

Apollotheater aanwezig waren. De leerlingen hebben er 

ontzettend van genoten en hebben nu nóg meer zin in de 

musical! 

 

 

Vorige week kregen we bezoek van ‘Mobiel in de hand, 

fiets aan de kant.’ De kinderen hebben geleerd waarom 

het zo belangrijk is om niet al fietsend te appen of te 

bellen.  

 

 
 

De leerlingen zijn intussen druk bezig met hun werkstuk over een zelfgekozen onderwerp. Elke week 

besteden we klassikaal aandacht aan verschillende onderdelen/stappen van het werkstuk en geven de 

leerlingen elkaar feedback. We vinden het mooi om te zien hoe serieus en gemotiveerd de leerlingen dit 

aanpakken. 
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Vandaag was een hele feestelijke dag: de leerlingen hebben echt fantastische surprises en leuke 

gedichten voor elkaar gemaakt. En in de middag hebben we de film bekeken van de musical van dit jaar. 

Het boek zullen we na de kerstvakantie gaan voorlezen. Toch al een klein beetje voorpret..! 

 
De komende periode gaan we werken aan: 
Komende donderdagochtend gaat groep 8 op excursie naar Naturalis waar ze het programma 'Draai 
door de natuur' zullen volgen.  
Ondertussen is het thema 'Altijd onderweg' in volle gang. De onderdompelingslessen zijn gegeven, de 
mindmaps staan op papier, en nu zijn de leerlingen begonnen in groepjes de cultuur van een land te 
onderzoeken. Op vrijdagmiddag 16 november laten de leerlingen hun presentaties graag aan u allen zien 
op het leerplein boven! 
 

 
 

      
 

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

