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Appelrups nr. 4
Agenda
September

Oktober

04
18-09-2020

18-09-2020

24 Schoolkamp/Avondactiviteit Unit 1
25 Unit 1 vrij
28 Unit 2 Workshop Grote Broer
29 Unit 3 Workshop Grote Broer
01 Schoolkamp/Avondactiviteit Unit 2
02 Unit 2 vrij
05 en 06 Oudergesprekken Unit 1 en 2
08 Schoolkamp/Avondactiviteit Unit 3
09 Unit 3 vrij
12 en 13 Oudergesprekken Unit 3 en 4
15 Schoolkamp/Avondactiviteit Unit 4
16 Unit 4 vrij
19-23 Herfstvakantie

Schoolkamp/Avondactiviteit Unit 1
Zoals u heeft gelezen komt het jaarlijkse nachtje slapen op school dit jaar te vervallen. We hebben
voor de kinderen een avondprogramma in elkaar gezet dat op donderdagavond 24 september gaat
plaatsvinden. We verwachten de kinderen om 17.45 uur op school. Graag met een bord, beker,
bestek en een zaklamp (voorzien van naam) in een plastic zak. Om 17.45 uur gaan de kinderen, net
als bij aanvang van school, rondom het klimrek zitten en wacht u buiten de poort. Elke groep eet in
de klas frietjes met knakworstjes. Na het eten zijn er 3 activiteiten waar elke groep aan gaat
deelnemen. Om 20.15 uur komen we met de groep weer naar buiten gelopen. Graag buiten de
poort wachten. Op vrijdag 25 september zijn de kinderen vrij
Avondactiviteit Unit 2
Het is weer bijna zover, het jaarlijks schoolkamp staat weer voor de deur. Helaas zal de
invulling anders zijn als dat we gewend zijn in verband met Corona maatregelen. Hierdoor
hebben wij geen ouderhulp nodig en blijven de kinderen niet op school slapen.
Maar wat wel…
Wij verwachten de leerlingen om 17.30 u met een lege maag op school. De leerkrachten staan
op het schoolplein om uw kind op te vangen. Hierna zullen wij samen met de kinderen tijdens
een dinershow eten. U hoeft geen bord en bestek mee te geven, hiervoor wordt gezorgd.
Na het eten zal er een leuke activiteit plaatsvinden op het schoolplein, hiervoor willen we u
vragen uw kind een zaklamp mee te geven voorzien van naam. Als afsluiter hebben we nog
een leuke activiteit in de school. Uw kind kan worden opgehaald om 21.00 uur.
De ouders van groep 3/4a halen hun kind op bij de poort ter hoogte van de ingang van groep
7/8, ouders van groep 3/4b halen hun kinderen op bij de middelste poort en de ouders van
groep 3/4 c halen hun kind op bij de poort aan de Postelkamp. Wilt u zo veel mogelijk alleen
komen om uw kind op te halen en zorg te dragen voor de 1,5 meter? Op vrijdag 2 oktober zijn
de kinderen vrij.

Mededelingen vanuit de Units
• Unit 1
Vanaf maandag starten we met het thema ‘wat trek jij aan’ en gaan we van alles leren
over kleding. De kinderen mogen maandag in hun lievelingskleding naar school! Laat ze
zelf maar kiezen! In de bijlage de Ouderbrief.
• Unit 2
Vanaf volgende week kunnen ouders in de groepen 3/4 komen kijken tijdens de inloop.
Elke klas heeft een rooster verzonden waarop staat welke ouder er wanneer aan de beurt
is. Per kind mag maar één ouder komen kijken. Bij binnenkomst vult u bij het barretje van
de keuken een triageformulier in en reinigt u uw handen. U gaat via de hoofdingang naar
binnen.
• Unit 3
Voor een opdracht van ons nieuwe IPC thema ‘Mode’ zijn we op zoek naar tijdschriften,
reclamefolders etc. over mode. Heeft u thuis nog liggen? Wij zijn er blij mee!
Mededelingen vanuit de PSZ
Indien uw kind niet naar de groep kan komen, wilt u dit dan via het ouderportaal doorgeven. Blijft
u het ouderportaal in de gaten houden voor nieuwe mededelingen.
Week tegen Pesten
Van 21 t/m 25 september is het de Week Tegen. Ook de Appelhof schenkt hier aandacht aan. We
doen dit vanuit een positieve insteek. Alle groepen hebben de afgelopen weken gewerkt aan een
groepsmissie, wat voor een groep willen we zijn. Door het creëren van een positief groepsklimaat
willen we ervoor zorgen dat alle kinderen zich fijn en veilig voelen op school. De groepsmissies
worden centraal in de aula opgehangen.
Torenuiltjes
De leerlingen van groep 8 hebben deze week een mail met informatie over de Jeugdcarnaval van
De Torenuiltjes gekregen. In de bijlage nogmaals de brief.
Hieperdepiep

♪ Zubair Kandil ♪ Tugce Sarac♪
♪ Elza Boll ♪ Nikola Bernat ♪
♫ Duuk Fleuren ♪ Indy van den Hurk ♪
♪ Atilla Ozdogan ♫ Lieke Budding ♫
♪ Esmee Diehl ♪ Kai van Hardeveld ♫
♫ Hanna van de Geijn ♪ Alyzha Groenewald ♪

Beste ouders/verzorgers,
Vanaf 21 september start het thema “ Wat trek jij aan?”
We gaan van alles leren over kleding.
Op maandag 21 september mag iedereen in zijn of haar lievelingskleding naar school. Laat ze zelf
maar kiezen!
We gaan onderzoek doen naar elkaars favoriete kledingstukken, naar de overeenkomsten en
verschillen tussen kleding. Het rekendoel lichaam oriëntatie past daar goed bij.
Er komt een kledingwinkel in de groep. Hoe ga je die inrichten en wat gaan we daar allemaal
verkopen? Wie neemt de rol van verkoper of klant?
Ieder heeft een eigen smaak als het gaat om kleding. Dit mag natuurlijk. Hoe kun je nu vriendelijk
zeggen als je iets niet zo mooi vindt.
Accessoires horen ook bij kleding. Wat past nu het beste bij mijn outfit. Hier gaan we naast het tellen
van onze accessoires ook sorteren.
We gaan ook leren over patronen. We zullen ontdekken dat er overal om ons heen patronen zijn. We
gaan zelf aan de slag met patronen. Ontdekken dat kleding niet allemaal hetzelfde aanvoelt. Waar
ligt dat dan aan?
We gaan tijdens dit thema werken met de klanken K-I-W.
We gaan dit alles vastleggen met behulp van werkjes, foto’s of gesprekjes met kinderen. We
verzamelen dit en op het einde van dit thema hebben we ons eigen modemagazine.
Vriendelijke groet,
De kleuterjuffen

Puiflijk, september 2020

Beste Ouders en Jeugd,
Velen zullen nog niet bezig zijn met carnaval, maar de jeugdcommissie van CV de
Torenuilen is al een aantal keren bij elkaar geweest voor overleg.
Het is al duidelijk dat er in November geen bekendmaking zal gaan plaatsvinden
wegens het Corona-virus. We hopen dat er in Januari eventueel wel wat mogelijk
is.
Wij willen weten of er in dit bijzondere carnavalsjaar kinderen uit groep 8 zijn die
het leuk lijkt om bij de Torenuiltjes aan te sluiten. Dit kan als Jeugdprins(es),
adjudant, page of als lid van de jeugdraad.
Dus, heb je interesse meld je dan aan via onderstaand mailadres, graag voor 1
oktober 2020.
Vermeld in deze mail;
•

Voor- en achternaam,

•

Adres,

•

Emailadres van je ouders,

•

Telefoonnummer ouder(s) en

•

Naam van je school

•

Natuurlijk ook niet vergeten om te vermelden waar je voorkeur naar uitgaat
(Prins(es), adjudant, page, jeugdraad).

Carnavaleske groet namens,
Jeugdcommissie Torenuiltjes
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