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Blij nieuws Jolien 

 

 

We hebben fijn nieuws! Jolien, onze intern 

begeleider, is op 14 december 2022 bevallen van 

dochter Fieke.  

Gelukkig gaat het goed met ze!  

Wij wensen Jolien veel geluk samen met Maarten 

en grote zus Lenne. 

 
 

  

Inplannen rapportgesprekken 
In de week van 20 februari vinden de rapportgesprekken plaats. Deze rapportgesprekken zijn voor de 

groepen 2 tot en met groep 7. Bij dit rapport voeren we over elke leerling een gesprek. Bij het tweede 

rapport is het gesprek facultatief.  

 

Vanaf groep 5 zijn de kinderen bij het gesprek aanwezig. Vanaf maandag 6 februari om 08:30 uur 

kunnen de ouders met meerdere kinderen op de Apollo 11 een gesprek inplannen. Om 16:00 uur 

kunnen alle andere ouders een gesprek inplannen. Op vrijdag 17 februari om 15:00 sluit de mogelijkheid 

om in te schrijven. De leerkrachten kiezen zelf op welke dagen de rapportgesprekken plaatsvinden, 

maar alle leerkrachten bieden de woensdag als optie aan.  

 

De kinderen van leerjaar 1 krijgen geen rapport, maar er vindt wel een gesprek plaats over de 

ontwikkeling van uw zoon/dochter. Deze gesprekken vinden ook plaats in de week van 20 februari en de 

inschrijving start op maandag 6 februari, gelijktijdig met de andere gesprekken. Er is nog wel een 

uitzondering: alle kinderen die nog maar net op school zijn, krijgen een aparte uitnodiging voor het zes 

wekengesprek.  

 

 
Verkeerssituatie rond de school 

Iedere ochtend en middag verplaatsen veel kinderen zich, grotendeels samen met ouders, rondom de 

school. Dit zijn echte piekmomenten, omdat iedereen rond dezelfde tijd aankomt of vertrekt. Doordat er 

vaak auto’s op de doorgaande weg geparkeerd staan, levert dit nog wel eens lastige situaties op voor 

degenen op de fiets of te voet. Daarnaast staan er ook regelmatig auto’s voor uitritten van huizen. De 

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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laatste tijd krijgen wij veel klachten van buurtbewoners. Deels uit frustratie over hoe de auto’s 

geparkeerd staan, maar ook zeker vanwege de veiligheid van de kinderen. Het gaat soms maar net goed.  

 

Voor de vakantie zijn twee dagen mensen van handhaving geweest. We merken dat er dan minder op 

straat geparkeerd wordt. We willen u vragen om, als u met de auto komt, de auto echt in een 

parkeerhaven te zetten of uw auto op de parkeerplaats van de Azotod te zetten. Vanuit daar is het een 

klein stukje lopen naar de school. We hopen echt dat u hier gehoor aan wilt geven, zodat we er samen 

voor zorgen dat de kinderen veilig van en naar school kunnen.  

 

 

Kriebels in de Vreedzame School 

Na de kerstvakantie zijn wij gestart met ‘Kriebels in de Vreedzame School’. Hierbij worden de lessen van 

de Vreedzame School en Kriebels in je buik gecombineerd tot een doorgaande leerlijn. Op deze manier 

kunnen wij als Vreedzame School sociale ontwikkeling, groepsvorming, burgerschap en seksuele 

vorming in één jaarprogramma aanbieden. 

 

Op dit moment staat blok 4 centraal: We hebben hart voor elkaar. In dit blok leren 

de leerlingen omgaan met gevoelens van zichzelf en van anderen en leren ze zich 

in te leven in de gevoelens van anderen.  

 

 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op de Apollo 11 ‘hart voor elkaar hebben’ en met respect met 

elkaar omgaan. Dat gaat gemakkelijker als leerlingen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in 

de gevoelens van anderen te verplaatsen. Leerlingen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te 

lossen.  

 

 

Inleveractie kinderboeken 

Sinds deze week hebben wij een nieuwe schoolbibliotheek! We hebben nieuwe kasten, waardoor de 

kinderen een stuk beter een leuk nieuw leesboek kunnen uitzoeken. Ook is de bibliotheek verplaatst van 

het leerplein boven naar de aula beneden. Wij zijn er heel blij mee!  

De komende tijd zullen wij investeren in veel nieuwe leesboeken, maar wij kunnen ook uw hulp goed 

gebruiken! Heeft u leesboeken thuis liggen die nog mooi zijn en niet meer worden gelezen? U kunt ons 

daar erg blij mee maken! U kunt denken aan populaire series als: 

- Het leven van een loser 

- De waanzinnige boomhut 

- Dagboek van een Muts 

- De Grijze Jager 

- Superjuffie 

- Geronimo Stilton 

- Harry Potter 

- Costa Banana/Bureau Speurneus 

 
Deze boeken worden namelijk veel gelezen in de klassen, waardoor deze boeken snel kapotgaan. Als u 

één of meerdere boeken thuis heeft liggen die u aan de school wilt doneren, kunt u deze inleveren bij 

Hasna. Alvast hartelijk bedankt!  
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Sportdag 

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

weer plaatsvinden. In een eerdere nieuwsbrief hebben we al uw hulp 

hiervoor gevraagd. We hebben een aantal aanmeldingen ontvangen, 

waar we blij mee zijn! Maar we zijn op zoek naar nog meer ouders die 

ervaring hebben binnen verschillende sporten en ervoor open staan 

om hier een clinic over te geven. Ook zij wij op zoek naar ouders die 

bekend zijn binnen de danswereld en een warming- up willen komen 

geven op de sportdag. Lijkt het u leuk en ziet u mogelijkheden? Ashley 

komt graag met u in contact! Haar e-mailadres is 

ashley.vanderput@spoutrecht.nl. 

 

 

 

Inschrijvingen schoolvoetbaltoernooi 

Het schoolvoetbaltoernooi wordt ook dit jaar georganiseerd door 

SportUtrecht en daar willen wij vanuit de Apollo 11 graag aan deelnemen. 

Aangezien je bij een inschrijving niet automatisch verzekerd bent van een 

deelname aan het toernooi, willen wij de kinderen zo snel mogelijk 

aanmelden. Daarom vragen wij u om bij interesse zo spoedig mogelijk alle 

informatie over het toernooi te lezen. Het document met de informatie 

hierover is als bijlage toegevoegd aan deze mail. Het 

aanmeldingsformulier kan ingeleverd worden bij Ashley van der Put of kan 

via de mail verzonden worden. Haar e-mailadres staat benoemd in het 

stukje 'Sportdag’. Bij onvoldoende aanmeldingen, kan er helaas geen 

team aangemeld worden. Hopelijk gaan wij een mooi, gezellig en sportief 

schoolvoetbaltoernooi tegemoet! 

 

 

 

Privacy en IEP 
Een paar weken geleden hebben we u geïnformeerd over de overstap naar het leerlingvolgsysteem IEP. 

Naar aanleiding van dit bericht hebben wij een vraag gekregen over privacy en IEP. In dit stukje 

informeren wij u hierover. Het is een technisch verhaal, dus mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die 

mailen naar Marie-Louise (marie-louise.bijl@spoutrecht.nl) of een bericht versturen via Parro. 

 

IEP LVS is een onderdeel van Bureau ICE. Bureau ICE is aangesloten bij het Privacyconvenant Onderwijs. 

In dit privacyconvenant zijn afspraken gemaakt over het verwerken van gegevens en met welke 

doeleinden dit mag. Ook is de modelverwerkersovereenkomst een onderdeel van het privacyconvenant. 

Deze verwerkersovereenkomst wordt ook bij IEP LVS gehanteerd. In deze verwerkersovereenkomst 

staat vermeld welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welke doeleinden. Deze 

verwerkersovereenkomst is openbaar toegankelijk via deze website: https://www.bureau-ice.nl/privacy-

statement/#verwerker 

  

Welke gegevens worden verwerkt? Het gaat om gegevens voor autorisatie en authenticatie: LAS key 

en/of ECK-id (unieke identifier in de onderwijsketen), schoolnaam en brinnummer van de school, naam, 

leerjaar, klas en geboortedatum van de leerling. Daarnaast worden daar de volgende gegevens 

toegevoegd bij gebruik van IEP LVS: toetsopgaven, (pré-)schooladvies gebaseerd op toetsresultaten, 

toetsresultaten en een beoordeling van een leerkracht. 

 

 

 

mailto:ashley.vanderput@spoutrecht.nl
mailto:marie-louise.bijl@spoutrecht.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bureau-ice.nl%2Fprivacy-statement%2F%23verwerker&data=05%7C01%7CMarie-Louise.Bijl%40spoutrecht.nl%7C4bb9f3797bb442dc4c6d08daf7c29b9e%7C663e19f621484d4d82dd6f08533f034b%7C0%7C0%7C638094712469878099%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WhLQ3HlKjquaf6coDYOxpnLc%2BnAkeG6%2B%2Bm1yGD%2FH9DU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bureau-ice.nl%2Fprivacy-statement%2F%23verwerker&data=05%7C01%7CMarie-Louise.Bijl%40spoutrecht.nl%7C4bb9f3797bb442dc4c6d08daf7c29b9e%7C663e19f621484d4d82dd6f08533f034b%7C0%7C0%7C638094712469878099%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WhLQ3HlKjquaf6coDYOxpnLc%2BnAkeG6%2B%2Bm1yGD%2FH9DU%3D&reserved=0
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Nieuwe stagegroep stagiaires 
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, zijn er meerdere stagiaires bij ons op school. 

Sommige stagiaires gaan van groep wisselen. Hieronder kunt u zien in welke groepen de stagiaires hun 

stage hebben gelopen en waar ze dat het komende halfjaar gaan doen. Om ervoor te zorgen dat we 

informatie niet herhalen, kunt u de stukjes waarin de stagiaires zichzelf voorstellen terugvinden in de 

nieuwsbrief van oktober en november 2022.   

 

Stagiaire Groep 1e helft schooljaar Groep 2e helft schooljaar 

Megan 1/2C 6B 

Elenisia 3A 7A 

Charlie 6B 3B 

Reyhan 7B 1/2C 

 

Voorstellen nieuwe stagiaire: 

 

Hallo,  

Ik ben Dewi Moes en ik ben 15 jaar oud. Ik kom uit de Meern en ik zit op middelbare 

school Yuverta college in Montfoort. Na school help ik op mijn handbalclub met 

training geven aan kinderen tussen de 3 en 5 jaar. Ik loop nu stage bij Hanneke in 

groep 1/2C. Ik hoop dat ik daar veel kan leren. Ik heb er in ieder geval zin in! 

 

 

 

 

Activiteiten komende 
weken 

  

Maandag 6 februari 2023 Inschrijving gaat open voor 10 
minutengesprekken (in Parro) 

Groepen 1 t/m 7 

Vrijdag 10 februari 2023 Vrije dag kleuters Groepen 1/2 vrij 

Vrijdag 17 februari 2023 Rapport 1 Groepen 2 t/m 7 

Maandag 20 t/m vrijdag 24 
februari 

10 minutengesprekken  Groepen 1 t/m 7 

Vrijdag 24 februari Voorstelling me-media Groepen 6 t/m 8 

Maandag 27 februari t/m 

vrijdag 3 maart 

Voorjaarsvakantie Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 10 maart Nieuwsbrief maart  

 
Met vriendelijke groet,  
Namens het team van de Apollo 11 
 
Marie-Louise Bijl  
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Groepen 1/2 

Na de kerstvakantie zijn wij gestart met het thema winter. We hebben al heel veel geleerd over de Noord- 
en de Zuidpool. Welke dieren vind je daar? Wonen er ook mensen? 
Hoe wonen/leven zij?  
Ook kunnen wij in de klas en op de gang spelen rondom dit thema; er 
is een iglohoek, een smeltend ijs-hoek (waar geëxperimenteerd wordt 
met drijven en zinken), verteltafels (waar verhalen nagespeeld kunnen 
worden met poppetjes/diertjes) en diverse winterspelletjes (zoals Lars 
de ijsbeer-domino, het pinguïnspel en “wakvissen”). 

 
In de klassen hebben we veel geoefend met het nabouwen van bouwwerken. We 
hebben geleerd over erbij/eraf en meer/minder/evenveel. Ook doen we allerlei 
spelletjes met letters en klankgroepen en oefenen we met verhalen navertellen 
aan de hand van plaatjes.  
 

 

 

           
De komende periode gaan we werken aan: 
Deze week zijn we gestart om ons meer te verdiepen in de natuur- en milieuproblemen die 
Lars de kleine IJsbeer allemaal tegenkomt. We gaan leren over afval, watervervuiling en 
klimaatverandering.  

 

 
 
Groepen 3 
De groepen 3 zijn na de kerstvakantie goed gestart. De kinderen kennen nu alle letters (en de 

combinaties sch en ng) en omdat dat te vieren was er het letterfeest op vrijdag 13 januari. Die middag 

hebben de kinderen een letterbingo gedaan met echte letterkoekjes. Dat was boffen! Als afsluiting 

hebben de kinderen zelf heerlijke lettersoep gemaakt. Op de vrijdag daarna was het weer feest, want 

toen zijn we met beide groepen 3 op bezoek geweest in de bibliotheek. Daar hebben de kinderen 

spelletjes en opdrachten gedaan om de bibliotheek beter te leren kennen.  

In de klas zijn we gestart met de methode Staal voor spelling. De eerste categorie is aangeboden. Dat is 

het hakwoord (ik schrijf het woord zoals ik het hoor) en het speciale hakwoord, bijvoorbeeld kerk (daar 

mag geen u tussen). Ook hebben de kinderen de woorden van de ei en au plaat geleerd. Alle woorden 

die je schrijft met de ei horen de kinderen in de ei-rap en zien ze op de ei-plaat in de klas. Het doel waar 

we deze periode aan werken past goed bij de lessen van Staal, namelijk het gebruik van het stappenplan 

van spelling (zie ook de foto).  

Het thema in de groepen is het circus. In de klas is er een circushoek waar de kinderen kunstjes leren, 

oefenen en opvoeren voor publiek, maar waar ze ook kaartjes verkopen en posters maken. Als 

onderdeel van het leescircuit maken de kinderen een strip over het circus. Ook in het rekencircuit komt 

het thema terug door bijvoorbeeld de aanvangstijden van de circusvoorstelling af te lezen op een klok. 
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De komende periode gaan we werken aan: 
 
 Het thema boeken. Dit thema verwerken we in de circuits, de hoeken en overige opdrachten. 

 Bij lezen gaan we verder met kern 8 waarin de kinderen de volgende woorden leren lezen: 

- eenlettergrepige woorden met een cluster van twee medeklinkers vooraan, zoals krans en sterk 

- eenlettergrepige woorden die eindigen op d, b zoals: goud en web 

- eenlettergrepige woorden die eindigen op nk, zoals bank en pink 

- eenlettergrepige woorden die eindigen op –ch(t), zoals lach en bocht 

- eenlettergrepige woorden die beginnen met schr, zoals schram en schrijf 

- tweelettergrepige verkleinwoorden zoals muisje, boompje, stoeltje 

- eenlettergrepige woorden die eindigen op –a, -o, -u, zoals sla, vlo, nu 

 

Bij spelling leren de kinderen: 

- het Zingwoord (net als ding-dong) 

- het luchtwoord (korte klank + ch van lucht, behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt) 

 

 Bij rekenen staan de volgende doelen centraal: 

- splitsingen van 7,8,9 en 10 

- optellen en aftrekken tot en met 10 

- samenvoegen van een tiental en eenheden 

- meten: oppervlakte en omtrek 

 
 
Groepen 4 – 4/5 - 5 

 

De afgelopen weken stonden in het teken van de verschillende 
toetsen. De kinderen doen hun uiterste best bij het maken van de 
citotoetsen en de IEP-toetsen. Deze momenten van goed concentreren 
wisselen we af met verschillende energizers. Even lekker bewegen of 
een leuk spelletje spelen met elkaar is een fijne afwisseling. Voor het 
rapport zijn we bezig met de kindtekeningen waarbij ze tekenen wat ze 
later willen worden en reflecteren we op de kernwaarden van Dalton.  
Daarnaast zijn we met het thema 'Op ontdekkingsreis' bezig. De 
kinderen leren aan de hand van filmpjes over Maarten veel nieuwe 
dingen over de woestijn, de jungle en de poolgebieden. Zo komen de 
verschillende dieren aan bod die in die gebieden leven, maar ook hoe 
mensen aan hun eten komen als er bijvoorbeeld alleen maar sneeuw 
en ijs is. Ook de creatieve opdrachten zijn gekoppeld aan deze lessen.  
Ook zijn we druk bezig met het oefenen van de tafels en het klokkijken 
bij rekenen. Steeds meer kinderen willen graag een tafel laten horen 
voor hun tafeldiploma. Heel goed! Met spelling zijn we druk aan het 
oefenen met het klankgroepenwoord. 
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De komende periode gaan we werken aan: 
De komende periode gaan we met het thema aan de slag met een buurtonderzoek. Welke ontdekkingen 
kan je doen in jouw eigen buurt? Welke plekken zou je aan iemand kunnen aanraden als diegene in 
jouw buurt op avontuur gaat? 
Daarnaast komt er weer een nieuwe maatjesactiviteit aan. Hierbij gaan de kinderen in groep 4 aan de 
slag met een rekenactiviteit met hun maatje bij de kleuters. De kinderen uit groep 4/5 en groep 5 gaan 
samen met hun maatje uit groep 7 een boekenlegger maken.  
Met rekenen gaat groep 4 aan de slag met plus- en minsommen tot en met 100, waarbij ze gebruik 
maken van het rijgen op de getallenlijn. Daarnaast blijven ze oefenen met het automatiseren van de 
tafels 1 tot en met 5 en 10. Groep 5 gaat verder met de digitale tijden en met het omrekenen van gram 
naar kilogram en het omrekenen van meters naar centimeters en andersom. 
Met spelling gaat groep 4 leren dat in een woord soms meerdere categorieën kunnen zitten en leren ze 
wat een zelfstandig naamwoord is. Groep 5 oefent verder met de verleden tijd en leert over de 
voltooide tijd. Daarnaast leren ze een nieuwe categorie, namelijk het politiewoord. 

 
 
Groepen 6/7 
De afgelopen tijd zijn we in cluster 6/7 onder andere druk bezig met de afname van de verschillende 
citotoetsen. Wat doen de kinderen goed hun best. We zijn ontzettend trots op hun inzet en 
doorzettingsvermogen! In groep 6 was er met een spelletjesmiddag vrijdag 27 januari ook even wat tijd 
voor afleiding na al dat harde werken.  
Verder werken wij in de klassen aan de taalvaardigheid middels een stelopdracht en het maken van een 
haiku. Hier zijn de kinderen enthousiast mee bezig en de eerste verhalen zijn nu al afgerond. Wij raden 
iedereen aan om ook deze verhalen eens te lezen.  
Ook zijn wij deze periode gestart met het werkstuk. We zien hier dat velen al een goede start hebben 
gemaakt. De kinderen hebben leerzame onderwerpen zelf gekozen en de meeste mindmappen zijn nu al 
uitgewerkt. Nu is de basis gelegd en kan het werkstuk uitgewerkt worden.  
Op dinsdag 31 januari hebben de groepen 6 & 7 de voorstelling 'POPpulisme’ bezocht. Een mooie 
poppenvoorstelling, waarin een aantal interessante thema's (populisme, feiten & meningen, eigen 
belang, volgers & leiders, macht en manipulatie) waren verwerkt. Het was een geslaagde middag met 
nog mooie nagesprekken in de klassen. 

 
 
De komende periode gaan we werken aan: 
De groepen 6/7 zullen de komende periode verder gaan met het werkstuk. Nu zullen de hoofdstukken 

worden geschreven. Verder zullen de laatste Cito’s worden afgerond.  

Met het thema Stadsmakers hebben wij de onderdompelingslessen nu gehad. Nu gaat het ontwerpen 

van een eigen stad beginnen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Daar zullen de leerlingen de komende 

periode achter komen.  

De leerlingen uit groep 7 zullen een mediatorentraining gaan volgen bij onze veiligheidscoördinator 

Marjolein Ellenbroek-Heuven. Stapsgewijs leren zij, hoe ze andere leerlingen kunnen helpen bij het 

oplossen van een conflict. Na deze training kunnen zij aangeven of zij actief de rol van leerlingmediator 

willen gaan uitvoeren. 
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Groep 8 
De leerlingen van groep 8 hebben een kleine twee weken geleden hun rapport gekregen en het 
overheersende gevoel is trots! Er zijn mooie stappen gezet en (nieuwe) ontwikkeldoelen voor het 
komende halfjaar zijn in de maak. Een belangrijke beslissing die ze nog moeten nemen, is natuurlijk het 
kiezen van een middelbare school. Velen zijn er al uit, sommigen zijn nog druk aan het vergelijken. Veel 
succes! 
 
Het thema ‘Wereldsterren’ is in volle gang. De leerlingen onderzoeken verschillende personen uit de 

geschiedenis en bekijken deze personen vanuit verschillende perspectieven, zodat ze leren dat dezelfde 

persoon voor de één een held is/was en voor de ander allerminst.  

De leerlingen hebben zichzelf ook als een geschiedenisheld geportretteerd, met ontzettend leuke 

resultaten: 

 

 
 

Het thema wordt doorgetrokken in de handvaardigheidlessen, waarin we aandacht besteden aan een 

aantal grote meesters uit de Nederlandse schilderkunst; Van Ruisdael (wolkenluchten), Van Gogh 

(zonnebloemen) en Mondriaan (abstracte kunst). Hieronder het resultaat van de ‘Van Goghjes’: 

 

 
 
De komende periode gaan we werken aan: 
We hebben een eerste stap gezet voor de musical! Volgende week zullen de leerlingen die graag een 
grote rol willen, hun kunsten laten zien tijdens een heuse auditie. Ook is er al één lied ingestudeerd! 
Na de voorjaarsvakantie gaan we beginnen met het repeteren van scènes. 

 
De spreekbeurten komen er ook weer aan. De leerlingen hebben voor de kerstvakantie en werkstuk 
geschreven en dit vormt de basis van de spreekbeurt aan de klas. Dit is meestal een erg leerzaam 
moment voor zowel de spreker als het publiek (de klas)! 
 
En tot slot willen we graag iemand voorstellen die het komende halfjaar bijna wekelijks in groep 8 zal 
zijn. 
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Mijn naam is Fleur van der Nat, 33 jaar en moeder van vier kinderen. Ik run een 

eigen praktijk als gezinscoach en werk daarnaast op basisscholen in diverse rollen 

(RT-er, IB-er etc.). Op Apollo 11 mag ik ook dit jaar weer een bijzonder traject 

begeleiden waarin we groep 8 zo goed mogelijk willen voorbereiden op de 

brugklas. 

Dit is een bijzonder traject waarin ik nauw samenwerk met de groepsleerkrachten. 

De begeleiding bestaat uit een aantal klassikale lessen en wekelijkse 

groepsbijeenkomsten. We behandelen onderwerpen als plannen en organiseren, 

prestatiedruk, leerstrategieën en groepsdruk. Tijdens deze contactmomenten ga ik 

soms heel praktisch met de leerlingen aan de slag, maar voeren we ook fijne, 

diepgaande gesprekken over bepaalde onderwerpen. Daarnaast organiseren we 

drie ouderavonden waarin we ouders informeren en waarin we ouders meer leren 

over de onderwerpen die aan bod komen en hun rol als ouder en opvoeder hierin. 

Al met al een heel fijn traject waarin we de kinderen en ouders net wat extra 

meegeven richting de middelbare school. 

 

De ouderavonden (tijdstip volgt later) vinden plaats in het lokaal van groep 8 en gaan over de volgende 
onderwerpen: 
> Donderdag 9 maart (prestatiedruk) 
> Maandag 3 april (leerstrategieën) 
> Donderdag 11 mei (groepsdruk) 
 

 

 

 
 

      
 

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

