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Appelrups nr. 8

Agenda
Oktober
November

December

08
16-10-2020

16-10-2020

19-23 Herfstvakantie
03 Kledinginzameling
04 Kleintje Leste Mert
04 Juffendag Unit 1
05 Leste Mert, kinderen vrij
06 Studiedag, kinderen vrij
24 Schoen zetten
25 Pietenochtend Unit 1 en 2 en PSZ
02 Sintviering
17 Kerstviering
21 december-1 januari Kerstvakantie

Ouderbijdrage
Na de vakantie krijgt u weer de factuur voor de ouderbijdrage van uw kind. De ouderbijdrage is
een vrijwillige bijdrage, wij kunnen u niet verplichten deze te betalen. Echter, zonder deze
bijdragen kunnen wij als school niet meer de leuke dingen organiseren voor uw kind. Denkt u aan
de Sint- en Kerstviering, Kleintje Leste Mert, Carnaval, de laatste schooldag en het afscheid van
groep 8. Voor deze en alle andere activiteiten is geld nodig.
Mocht u door uw huidige inkomen niet in staat zijn deze bijdrage te betalen, dan verwijzen wij u
naar Stichting Leergeld. Stichting Leergeld, zie folder in de bijlage, kan u tegemoet komen in deze
kosten.
Voor degenen die ‘principieel’ tegen het betalen van de ouderbijdrage zijn, wij hopen dat u
begrijpt dat er voor de kinderen zo steeds minder leuke activiteiten te organiseren zijn. Wellicht
kunt u hier nog eens over nadenken en uw keuze heroverwegen.
Kledinginzameling
Op dinsdag 3 november wordt er weer kleding ingezameld ten behoeve van (schoolverlaterskamp)
groep 8. U kunt schone, niet kapotte kleding, lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen,
handtassen en schoenen (schoenen aan elkaar gebonden) op school inleveren.
Kleintje Leste Mert
Op woensdag 4 november vieren we Kleintje Leste Mert en mogen de kinderen verkleed op school
komen. Dit jaar hebben we geen erwtensoep, maar wel een lekkere pannenkoek voor iedereen!
Zorgt u ervoor dat uw kind een eigen bord mee naar school brengt.
Mededelingen vanuit de Units
Unit 1
• Maandag na de vakantie starten we met het nieuwe thema ‘Feest’. In de bijlage de
ouderbrief. Op woensdag 4 november vieren we Kleintje Leste Mert én Juffendag!
Op Juffendag vieren we de verjaardagen van de Juffen en is er een kleine traktatie.

Tekenfund
Omdat we vorig schooljaar inkomsten vanuit de sponsorlopen zijn misgelopen door Corona,
hebben we een nieuwe actie bedacht om geld in te zamelen voor de aanleg van ons Groene
Schoolplein. Na de vakantie starten we met de Winter Wonder actie van Tekenfund.
De kinderen maken een mooie Kerst- of wintertekening. Hier worden kaarten en andere leuke
artikelen van gemaakt, zoals placemats, mokken, broodtrommels, muismat, stickers etc. De
kinderen gaan deze in hun eigen webwinkel verkopen. Ze hoeven dus niet met geld over straat of
de deuren langs. De opbrengst hiervan komt ten goede van het groene speelplein. Deze week
heeft u een informatiefoldertje mee naar huis gekregen. Sommige kinderen willen in de vakantie
thuis een mooie tekening maken en hebben hun tekenvel ook mee naar huis genomen.
Veel tekenplezier en voor straks een mooie verkoop!

Hieperdepiep

♪ Buke Sarac ♪ Tijn Diebels ♪
♫ Don Stevens ♪ Yavuz Ozdemir ♫
♪ Ties van de Geijn ♫ Syl Claasen ♪
♫ Yusuf Tetik ♪ Zumra Tetik ♫
♪ Juf Marion ♫ Juf Marja ♪

IKC de Appelhof
wenst iedereen
een fijne herfstvakantie !!

Beste ouders en verzorgers,
Vanaf maandag 26 oktober beginnen we met het thema “tijd voor een feestje”.
We gaan kijken of we onze feestwinkel kunnen inrichten. Wat heb je daar allemaal voor nodig?
Kunnen we ook zelf versieringen maken? Hoe kun je deze het beste opruimen/ sorteren?
Gebruiken we voor elk feest dezelfde versieringen? Zitten daar overeenkomsten en /of verschillen
in? Welke materialen hebben we daar dan voor nodig? Allemaal vragen die we eens beter gaan
bekijken en onderzoeken.
We gaan werken met het prentenboek Fabians feest!
We staan dan stil bij de oriëntatie op geschreven taal.
Bij het prentenboek worden vragen gesteld. Weet je wie er in het boek speelt, wat gaan ze doen, wat
gaat er mis en hoe lossen ze het op? Met behulp van de prenten kunnen ze na een tijdje ook zelf het
verhaal vertellen.

De klanken van de letters f, e, s en b gaan voorbijkomen.
In de feestwinkel zijn de kinderen bezig met het tellen van geld, prijskaartjes maken, sorteren van de
spullen op kleur en lengte. Welke rollen kunnen er gespeeld worden in de winkel? Wie komt er bij
ons kopen? Welke vragen kan ik het beste stellen?
Na ongeveer 3 weken (startende na het thema) zal Sinterklaas in het land komen. Dat is natuurlijk
ook een feest waar we naar uitkijken. Samen met de kinderen staat in deze tijd gezelligheid voorop.
Liedjes zingen, verhaaltjes lezen, knutselen, inpakken en uitpakken. (Het meten van het inpakpapier).
Na Sinterklaas gaan we door naar het kerstfeest. Hier zullen we naast de gezelligheid ook samen
bespreken hoe iedereen thuis kerst viert. Welke versieringen horen er bij dit feest. Hoe zullen we de
boom op school gaan versieren? Wat vinden we mooi? Wat als je iets niet zo mooi vindt. Mag je dat
dan zeggen? Hoe dan?
Zo staat er voor deze periode al wat data gepland met activiteiten:
4 nov. Kleintje Leste Mert (pannenkoek eten op school) Op deze dag vieren we ook de verjaardagen
van de juffen uit unit 1.
5 en 6 nov. kinderen vrij
24 nov. Schoen zetten
25 nov. Pietenochtend
Blijft u de Appelrups goed in de gaten houden voor nieuwe data?
Vriendelijke groet,
de kleuterjuffen

