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Studiedagen: terugblik en vooruitblik  

Afgelopen studiedag, op woensdag 1 februari, heeft het hele team van de Apollo 11 een ochtend mee 

mogen kijken op een andere SPO-school, bijvoorbeeld Jules Verne, OBS Tuindorp of OBS Haarzicht. 

Meerdere scholen openden deze ochtend de deuren voor ons, waardoor we een kijkje konden nemen 

hoe zij bepaalde zaken oppakken. Van tevoren hebben we nagedacht over relevante zaken voor onze 

school. We hebben hierover vragen geformuleerd, bijvoorbeeld: ‘Hoe wordt er op deze school 

omgegaan met ziekte van leerkrachten? Hoe wordt op deze school de weektaak ingezet? Hoe wordt er 

door de kinderen gereflecteerd op school?’ 

Wij hebben mooie dingen gezien op deze scholen! Het was erg leuk en leerzaam om eens bij een andere 

school te kijken. Op een later moment hebben we met elkaar besproken welke aspecten wij willen 

meenemen in ons onderwijs.  

De komende studiedag, op vrijdag 24 maart, gaan wij de resultaten analyseren van de afgelopen CITO 

en IEP toetsen. Met behulp van deze resultaten, observaties en andere (toets)gegevens, zullen wij 

nieuwe doelen formuleren voor de komende periode.  

 

                 

Uitslag tevredenheidsonderzoek 

In januari 2023 hebben we schoolbreed een tevredenheidsmeting gedaan. In de uitgezette vragenlijst 

konden leerlingen, ouders en teamleden aangeven wat de sterke punten van de school en wat de 

verbeterpunten zijn. In onderstaande grafieken zijn de gemiddelde rapportcijfers weergegeven. Hierbij 

is in lichtblauw het rapportcijfer door de respondenten van de Apollo 11 weergeven en wordt een 

vergelijking gemaakt met vorig onderzoek (TB) en de externe benchmark (EB/landelijk gemiddelde).  

  

 
 

Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat de tevredenheid op de Apollo 11 is gegroeid ten 

opzichte van de vorige meting en het rapportcijfer van alle respondenten boven het landelijk 

gemiddelde valt. We zijn erg trots op de huidige rapportcijfers en geven hier een korte toelichting op in 

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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deze nieuwsbrief. Op een later moment komen we nog uitgebreider terug op de bevindingen van deze 

meting.  

 

Omdat deze vragenlijst is opgebouwd uit verschillende domeinen en rubrieken, is er in het 

onderzoeksverslag een overzicht van gemiddelde resultaten per responsgroep per rubriek weergegeven. 

Daaruit valt op te maken dat alle responsgroepen qua tevredenheid nagenoeg op één lijn zitten en er op 

alle onderdelen hoog gescoord wordt. Verticaal kijkend geven de medewerkers de hoogste 

tevredenheidsscore. De resultaten zijn gebaseerd op een vierpuntsschaal.  

 
   

De resultaten van sociale veiligheid zijn niet in het overzicht terug te vinden, omdat er bij de vragen met 

verschillende antwoordschalen gewerkt wordt. Door gedetailleerd naar de resultaten te kijken, kunnen 

hieruit wel een aantal conclusies worden getrokken. Er wordt door de leerlingen hoog gescoord op de 

indicatoren over pesten en zich veilig voelen op school. Ook medewerkers en directie geven aan dat er 

adequaat opgetreden wordt bij pestgedrag. Ouders geven op het gebied van sociale veiligheid de 

hoogste score aan de indicator dat de leerling zichzelf mag zijn in de klas. Tot slot is volgens leerlingen 

het contact met directie een verbeterpunt en volgens ouders het verduidelijken van de taken van de 

vertrouwenspersoon.   

 
 
Vakanties volgend schooljaar 

Eerste schooldag Maandag 21 augustus 2023 

Studiedag alle SPO-scholen i.v.m. personeelsdag Maandag 11 september 2023 

Herfstvakantie Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2023 

Kerstvakantie Maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 
2024 

Voorjaarsvakantie Maandag 19 t/m vrijdag 23 februari 2024 

Pasen Maandag 1 april 2024 

Meivakantie 
• Inclusief Hemelvaartsdag (9 mei) 

Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024 

Pinksteren Maandag 20 mei 2024 

Zomervakantie Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024 

In de nieuwsbrief van juni wordt u geïnformeerd over de studiedagen en andere bijzondere dagen, zoals 

het kerstdiner. 
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Apolloraad 
Na iedere vakantie vindt er een Apolloraad-vergadering plaats, zo ook woensdag 8 maart. Bij zo'n 

vergadering zijn Marie-Louise, Marjolein en de leerling-vertegenwoordigers uit de groepen 4/5 tot en 

met 7 aanwezig. Het doel van deze vergaderingen is structureel ruimte te hebben voor de 'stem van de 

leerling'. Tijdens de vergadering van deze week hebben we bijvoorbeeld besproken hoe de sfeer op het 

plein is en hoe het begeleiden van de activiteiten bij de SPEELBOOM in alle groepen verloopt. Ook 

hebben we leerlingen gevraagd om mee te denken over hoe leerlingen makkelijker in contact kunnen 

komen met de directie. Hierbij kwam één van de leerlingen op het idee om een brievenbus te maken 

waarin leerlingen ideeën- en vragenpost kunnen sturen aan Marie-Louise. Hierover later meer! 

 

Week van de lentekriebels 

Op 20, 21 en 22 maart doen wij mee aan de 'Week van de Lentekriebels'. Tijdens deze landelijke 

projectweek over relaties en seksualiteit staat er jaarlijks een thema centraal en dit jaar is dat: ‘Je lijf is 

van jou’. Een actueel thema, waarbij het gaat over het (leren) aangeven van wensen en grenzen. Het 

doel van zo'n projectweek is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een 

gezonde seksuele ontwikkeling. Eentje die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op 

een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als er op jonge 

leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren later beginnen met seks, 

verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn.  

 

Sinds dit kalenderjaar worden bij ons op school de lessen over relaties en 

seksualiteit geïntegreerd aangeboden, middels de methode ‘Kriebels in de 

Vreedzame School’ en komt het thema dus structureler aan bod. Toch kan 

de ‘Week van de Lentekriebels’ een mooie aanleiding zijn om ook thuis het 

gesprek aan te gaan over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Wanneer 

je hier vanaf jongs af aan over praat, wordt het voor kinderen normaal. Je 

laat hiermee zien dat ze bij je terecht kunnen, als ze vragen of problemen 

hebben en ze krijgen de juiste kennis en informatie. Algemene informatie 

over seksuele opvoeding kunt u hier terugvinden. 

 

 

 

Koningsspelen en actiedag Turkije en Syrië  

 

Vrijdag 21 april zullen op de Apollo 11 weer de Koningsspelen plaatsvinden. Deze 
dag zal in het teken staan van gezond leven en ons inzetten voor een ander. De 
kinderen zullen dan ook in beweging komen voor Turkije en Syrië. 

 
We starten de Koningsspelen met een heerlijk Koningsontbijt. Na het ontbijt zullen de groepen rouleren 
en verschillende sportieve onderdelen uitvoeren. De groepen 4 tot en met 8 krijgen een kickboks clinic 
van KICKTHIS. Hiernaast zullen alle groepen ook een sportief parcours afleggen op het schoolplein en als 
klap op de vuurpijl is er een sponsorloop voor Turkije en Syrië. Als Apollo 11 hopen wij hier een heel 
mooi bedrag voor op te kunnen halen. Voor de sponsorloop zullen de kinderen binnenkort een formulier 
meekrijgen.  
 

 
  

https://www.opvoeden.nl/seksuele-opvoeding-2208/
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Voorstellen penningmeester Ouderraad 

 

Hallo, 
Ik ben Hanno Brouwer, 49 jaar en getrouwd met Judith. Ik ben de 
vader van Tobias (groep 2B) en Iris (groep 6B). Zo’n 9 jaar geleden 
zijn wij in de Meern komen wonen. Nadat ik de hotelschool heb 
afgerond, ben ik uiteindelijk bedrijfseconomie gaan studeren. Nu 
ben ik als zelfstandige werkzaam in de financiële sector. In mijn 
vrije tijd ben ik graag buiten om te wandelen, tuinieren en golfen. 
Mijn passie is koken. Om fit te blijven ga ik graag boulderen. Sinds 
kort ben ik de penningmeester van de Ouderraad! 

 

 

Activiteiten komende weken   

Maandag 20 t/m woensdag 22 maart Week van de Lentekriebels Alle groepen 

Vrijdag 24 maart Studiedag Alle leerlingen vrij 

Woensdag 29 maart Bezoek bibliotheek Groep 4 

Woensdag 5 april  Kabouterpad Groep 1/2A 

Vrijdag 7 april Apollotheater Groepen 6 en 7 

Vrijdag 7 april Vrije dag kleuters Groepen 1/2 vrij 

Vrijdag 7 april Nieuwsbrief  

 

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

 
Groepen 1/2 

Afgelopen weken zijn wij druk geweest rondom allerlei milieuproblemen. We hebben het gehad over 
afval scheiden en watervervuiling. En wat waren de kinderen hier druk mee! We hadden in de klas 
verschillende prullenbakken gemaakt om ons afval op de juiste manier te scheiden van elkaar. We 
hebben geleerd over recyclen en over wat er gebeurt als afval in de natuur komt.  

 
Deze week zijn wij gestart met een nieuw thema: de ruimte. En jeetje, wat wordt er al veel geleerd! We 
hebben al over de oerknal geleerd, (een deel van) het zonnestelsel en het sterrenstelsel. 
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De komende periode gaan we werken aan: 
We gaan ons verdiepen in de verschillende planeten binnen ons zonnestelsel. We gaan spelen in 
ruimtehoeken en zullen over de ruimte knutselen, bouwen en lezen.  
We werken aan doelen rondom meten, tellen en getalbegrip. We zullen veel nieuwe woorden leren en 
schrijven/stempelen woorden na. We lezen veel voor over de ruimte en werken daarmee aan 
verhaalbegrip en boekoriëntatie. Daarnaast gaan we oefenen met knippen, prikken en de pengreep.  

 

 
Groepen 3 
De afgelopen weken hebben de kinderen gewerkt aan het themaboeken. Daarbij hebben ze onder 
andere zelf een boekverslag gemaakt en geleerd dat er verschillende soorten boeken bestaan. Ook zijn 
ze boeken gaan uitzoeken in onze mooie, nieuwe schoolbibliotheek. We hebben kern 8 van lezen 
afgerond waarbij ze weer veel nieuwe, moeilijkere woorden hebben leren lezen. Als afsluiting was er 
donderdag een leuke speurtocht op het plein. De kinderen moesten twintig plaatjes zoeken. Op die 
plaatjes stond steeds een woord waarbij er een letter ontbrak. Die ontbrekende letter schreven de 
kinderen op hun blaadje en zo ontstond er een zin; "leren lezen is een feestje". En daar waren ze het wel 
mee eens! 

 
 
De komende periode gaan we werken aan: 
Lezen: we beginnen met kern 9. Daarin leren de kinderen woorden lezen die bestaan uit 
samenstellingen zoals: broekriem. Ook gaan ze aan de slag met woorden waar aai, ooi en oei in 
voorkomen. Ze leren over iets over oorzaak en gevolg in een tekst en over verwijsrelaties. Ook komen 
woorden als struik, worst en markt voorbij. Ze gaan een eerste stap maken met woorden met een 
dubbele medeklinker zoals takken en kommen. 
Rekenen: We gaan in de groepen 3 de komende weken een nieuwe methode van rekenen uitproberen. 
Dat is de opvolger van de methode die we nu gebruiken, dus voor de kinderen verandert er niet veel. 
We gaan werken aan de doelen: splitsingen tot en met 10, snel herkennen van 10 sommen en het 
antwoord weten zonder te tellen, rekenen met de klok, hele uren en halve, spiegelen en de 
symmetrieassen aanwijzen, hoeveelheden t/m 100 opzetten en aflezen op de kralenketting. 
Het thema waar we aan gaan werken is: kunst. 
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Groepen 4 – 4/5 - 5 
De afgelopen periode hebben de kinderen hard gewerkt. We hebben naast de methodetoetsen, de cito- 
en IEP-toetsen afgenomen. De kinderen hebben hun rapport gekregen en veel kinderen zijn voor het 
eerst meegegaan naar het rapportgesprek. We vonden het erg leuk om te zien hoe goed de kinderen 
hun eigen successen en leerpunten konden benoemen. We zijn super trots op hun ontwikkeling. We 
hopen dat iedereen heeft genoten van een welverdiende vakantie.  
 
De komende periode gaan we werken aan: 

- We gaan starten met het thema “Natuurspeurders”. In dit thema gaan de kinderen opzoek naar 
kleine beestjes in de buurt en ontdekken zij wat voor diertjes het allemaal zijn.  De kinderen 
gaan een eigen dierenhotel maken voor een aantal kleine beestjes.  

- We gaan starten met de repetities voor het Apollotheater. We gaan voor jullie een bewerking 
opvoeren van het prentenboek “De Neehoorn”. De voorstelling gaat over de bewoners van het 
Heerlijke Hartenwoud. Daar worden een aantal poezelige eenhoorns geboren. Hoewel iedereen 
hen li-la-lief vindt, gedragen zij zich helemaal niet als eenhoorns. Zij zeggen constant op alles 
“Nee” en zijn ontzettend chagrijnig. Dus krijgen zij de naam: “Neehoorns”. We hebben heel veel 
zin om hier mee aan de slag te gaan en kijken nu al uit naar de voorstelling op vrijdag 14 april.  

 
 
Groepen 6 en 7 

 

Op vrijdag 24 februari kwam een toneelgroep bij ons op school de 
interactieve voorstelling 'Me-Media' spelen voor de groepen 6, 7 en 8. 
Social media stonden hierbij centraal. Hoe ga je veilig om met internet en 
social media? Waar schuilen de gevaren en waar zitten de kansen? 
Instagram, Snapchat en WhatsApp, hoe vind je daar je weg in? Wat is echt 
en wat niet? Pesten, vriendschap, je privacy, hoe gedraag jij je online en 
waar liggen jouw eigen persoonlijke grenzen eigenlijk? 
De leerlingen werden gevraagd samen met de acteurs scènes te spelen. 
Heel veel leerlingen wilden graag meespelen! De gespeelde scènes werden 
nabesproken, zodat de leerlingen hun mening konden geven over de 
situatie. Ook in de klassen werd dit nabesproken. Het was een groot 
succes!  
 

Ook zijn we zelf gestart met het oefenen van een voorstelling. Op vrijdag 7 april hebben de kinderen uit 
groep 6 en 7 namelijk het Apollotheater! De rollen zijn verdeeld en de eerste scènes zijn al gerepeteerd. 
De kinderen zijn erg enthousiast!  
 
De leerlingen uit de groepen 6 en 7 zijn hard bezig met het schrijven van de werkstukken. Elke week krijgen 
ze in de klas instructie van de leerkracht, zodat ze daar thuis mee aan de slag kunnen. Voor alle kinderen 
is dit best een groot werk, maar vooral voor de kinderen uit groep 6. Voor hen is het namelijk de eerste 
keer dat zij een werkstuk schrijven. Het gaat erom dat ze leren hoe een werkstuk is opgebouwd en dat ze 
ervaren dat het belangrijk is om op tijd te beginnen. Hierbij is het fijn als de kinderen thuis de benodigde 
ondersteuning krijgen binnen dit proces.  
 
De komende periode gaan we werken aan: 
Begin april krijgen de kinderen in de groepen 6 en 7 in de klas uitleg over de spreekbeurt. De kinderen 

houden een spreekbeurt over hetzelfde onderwerp als het werkstuk. De kennis die ze hebben opgedaan 

delen ze dus met hun klasgenoten.  
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Groep 8 

 

Vrijdag voor de voorjaarsvakantie hebben de leerlingen van groep 8 hun 

‘Beleefmuseum’ voor de groepen 4 tot en met 7 geopend en dit was een 

zeer geslaagde middag met enthousiast publiek! 

De onderzoeksopdracht was om van een historisch persoon te 

onderzoeken wat hij of zij had gedaan/bereikt waardoor we nu nog zijn 

of haar naam kennen. Wat maakte hem of haar uniek?  

Vervolgens hebben de groep 8’ers hun bevindingen op zo'n manier 

gepresenteerd dat de verschillende zintuigen van het publiek geprikkeld 

werden. Er waren kijkdozen en proefjes (zien), grabbeltonnen (voelen), 

audiofragmenten en muziek (luisteren), eten (proeven), en soms zelfs 

iets om te ruiken en vervolgens te raden wat het was. 

 

De komende periode gaan we werken aan: 
De leerlingen van groep 8 zijn aangemeld voor hun middelbare school. We hopen natuurlijk dat 
iedereen in één keer wordt aangenomen. Dat weten we eind maart. Nog even spannend dus! 
 
De musicalrepetities zijn begonnen! Er wordt druk gewerkt aan scènes, liedjes en dansen. We worden 
heel blij van het grote enthousiasme van de leerlingen en het initiatief dat ze nemen in het proces (zelf 
scènes schrijven, dansen bedenken, etc.)  
 
De spreekbeurten zijn ook weer begonnen. Ook deze momenten maken ons als leerkrachten erg trots. 
We zien leerlingen die de afgelopen jaren al veel geleerd hebben op het gebied van presenteren. Ook de 
feedbackrondes naderhand zijn erg waardevol. We zien dat leerlingen zowel kritisch als respectvol zijn in 
hun feedback en ook de ontvanger kan goed met deze feedback omgaan.  
Wat fijn dat er de komende weken nog zoveel spreekbeurten aankomen! 
 

 
 

      
 

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

