
Amsterdam, 3 juni 2021 
 
Betreft: planning tot de zomervakantie voor de onderbouw  
 
Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen, 
 
Het loop tegen het einde van het schooljaar en d.m.v. deze brief willen wij u meenemen in de 
planning van de laatste weken voor de zomervakantie 
 
Afscheid 
Na 7 jaar met hart en ziel gewerkt te hebben als directeur van De Apollo, is nu tijd aangebroken om 
afscheid te nemen van de school, de leerlingen, de ouders/verzorgers en de medewerkers. Na de 
zomervakantie zal ik niet terugkeren als directeur van De Apollo, ik ga met pensioen. Op dit moment 
is het bestuur van ZAAM nog bezig met het werven van een nieuwe directeur voor De Apollo, op het 
moment dat de naam bekend is van de nieuwe directeur hoort u dat natuurlijk onmiddellijk. 
Het waren zeven geweldige jaren waarin ik samen met het team van De Apollo een mooie school heb 
kunnen neerzetten, ik verlaat trots en met een gerust hart de school. De nieuwe directeur kan 
voortbouwen met het Apollo-team aan een mooie krachtige school voor leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte. De afgelopen jaren heb ik intensief samengewerkt met de ouders van de 
ouderraad en ik wil deze ouders dan ook hartelijk danken voor hun feedback en hun suggesties voor 
verbeteringen. De ouderraad zoekt nog leden, dus mocht u ook mee willen denken over de 
ontwikkelingen van de school, dan kunt u zich opgeven bij de mentor van uw kind. 
Voor mij breekt er straks een rustige periode in mijn leven aan en ik weet zeker dat ik De Apollo en 
zeker alle leerlingen heel erg ga missen. Ik wens u allemaal alvast een mooie zomervakantie. En 
straks de leerlingen een mooie start van het schooljaar op woensdag 25 augustus. Laten we hopen 
dat de school na de zomer open kan zonder extra Corona maatregelen. 
 
Mw. Gerda Heringa 
Directeur van De Apollo 
 
Leermiddelen via van DIJK 
In week 47 gaat de link om leermiddelen te bestellen voor de leerlingen en ouders/verzorgers van de 
leerlingen van De Apollo open. Op onze site komt deze link te staan. U krijgt nog een berichtje van de 
school. 
 
Laptops via Studywise 
Elke leerling heeft op school een laptop nodig. Bekijk het assortiment van De Apollo door 
naar shop.studywise.nl te gaan! (Gebruik tijdens het betalen de code APOL20 en ontvang €20,- 
extra korting!). Op onze site vindt u meer informatie en de flyer van studywise. 
 
Tevredenheidsenquêtes via VOspiegel 
Als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid staan de jaarlijkse tevredenheid enquêtes klaar op internet. 
Het is voor ons erg belangrijk om feedback te krijgen op ons beleid en onderwijs, zodat dit op termijn 
kan verbeteren. Wij verzoeken ouders en leerlingen de respectievelijke enquêtes dan ook in te vullen 
voor 18 juni 2021. U start de enquête volgens onderstaand stappenplan: 
 

1. Ga naar https://vospiegel.nl/ 
2. Voer als ouder de volgende code in: GFE-WGQ-UAV. Deze bestaat uit 19 vragen.  
3. Voer als leerling de volgende code in: YVC-CVH-GUK. Deze bestaat uit 31 vragen. 

 
Wij danken alle respondenten bij voorbaat voor de betrokkenheid! 
 



De planning tot de vakantie 
Vanaf maandag 7 juni is de school weer volledig open. Alle leerlingen van De Apollo kunnen dan weer 
elke dag naar school. Wel hebben we het rooster enigszins aangepast, waardoor de leerlingen hun 
lessen krijgen in hun vaste lokaal. 
 
Dinsdag 15 juni hebben de leerlingen les tot 12.45 uur. 
 
Donderdag 17 juni zijn ALLE onderbouw leerlingen vrij aangezien alle onderbouw mentoren een 
training krijgen.  
 
Maandag 21 juni start de toets week voor de onderbouw. In de bijlage vindt u het schema en de 
lesstof die getoetst gaat worden. Het is belangrijk dat de leerlingen die week hun laptop, 
koptelefoon, pen, potlood etc. meenemen. In het schema staan de hulpmiddelen genoemd die bij 
een toets gebruikt mogen worden. Er kunnen geen spullen worden geleend. Tevens nemen zij iets ter 
vermaak mee (bijv. tekenblok, stripboek, boek) voor wanneer zij klaar zijn met de toets. Wilt u hen 
helpen alles mee te nemen? U zoon / dochter kan het schema ook terug vinden in teams in hun 
mentormap bij bestanden/lesmateriaal/schema toets week 3. 
 
Maandag 28 juni is er voor klas 2 en 3H ook nog een toets. Voor alle andere klassen is dit een 
‘inhaaldag’. De toetsen dit nog op ‘INH’ staan in magister kunnen alleen op die dag worden 
ingehaald. Voor de leerlingen uit klas 2 en 3H geldt dat zij het na hun toets kunnen doen. De 
leerlingen zijn door de mentoren al geactiveerd contact te zoeken met hun docent om de ‘INH’ nu al 
weg te werken. Wanneer het voor die datum niet is gelukt zal de vakdocent een tijdstip afspreken op 
maandag 24 juni voor een laatste kans. Geen ‘INH’ in magister betekent een verdiende vrije dag voor 
klas 1 en 2 en 3H. 
 
Dinsdag 29 juni tot en met donderdag 1 juli hebben de leerlingen uit klas 1 en 2 en 3H projectweek. 
Deze week heeft als thema ‘Japanse maskers’. U ontvangt half juni meer informatie over dit leuke 
project.  
 
Vrijdag 2 juli zijn alle leerlingen vrij in verband met rapportvergaderingen. 
 
Maandag 5 juli worden de boeken op school ingeleverd bij Van Dijk. Zij komen dus naar De Apollo 
om hun boeken in ontvangst te nemen. Dit gaat via een vast rooster welke u zo spoedig mogelijk zult 
ontvangen. 
 
In de week van 5 juli tot en met 8 juli zullen de rapportgesprekken plaatsvinden. U krijgt via de 
mentor van uw zoon / dochter een uitnodiging hiervoor. 
 
Vrijdag 9 juli start onze zomervakantie. 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met de 
mentor van uw zoon / dochter. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mw. E.Y. Kooi, leerjaarcoördinator leerjaar 1 
Mw. G. Voorn-Peeters, leerjaarcoördinator leerjaar 2 en 3H 
Dhr. K. Daamen, teamleider onderbouw 

 


