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Vervanging Unit 1
Na de vakantie gaat Maaike Hogebrug in unit 2 werken. Maaike werkte tot voor kort op maandag
in de groep van Elvera en was op dinsdag en woensdag de vierde leerkracht in de unit. Gelukkig
blijft Maaike op donderdag de vierde leerkracht in unit 1. Op maandag zal Remco Mudde in de
groep van Elvera werken. Tevens is Remco op woensdag de vierde leerkracht. Remco heeft een
tijdje ingevallen bij Hanneke toen zij ziek was.
Vervanging Unit 2
Zoals hierboven staat beschreven gaat Maaike na de kerstvakantie, op maandag, dinsdag en
woensdag in groep 3-4c werken naast Therese, die dat op donderdag en vrijdag blijft doen. Dit is
dus ter vervanging van Lieke.
Eline Nicolaes komt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in groep 3-4a werken. Zij werkt
op school en Ellen die met zwangerschapsverlof is, werkt vanuit huis.
Remco Mudde, die ook in unit 1 gaat werken, komt op dinsdag.
We zijn erg blij dat we de vervangingen hebben kunnen regelen, nog net voor de kerstvakantie.
We wensen onze nieuwe-, of verplaatste collega’s veel werkplezier.
Hallo (nieuwe) collega’s!
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Kerstlunch
Helaas hebben we onze kerstlunch af moeten blazen. De kinderen hebben afgelopen dinsdag
allemaal een kerstkransje gekregen. Als we weer over gaan op fysiek onderwijs, zullen we een
Nieuwjaarslunch organiseren voor de kinderen.
Noodopvang na de vakantie
U heeft inmiddels een brief ontvangen over de noodopvang na de vakantie.
Opgave kan tot maandag 21 december 12.00 uur.

Mededeling vanuit de PSZ
We vinden het erg jammer dat we zo plotseling de kinderen niet meer konden ontvangen.
We wensen alle kinderen en ouders fijne Kerstdagen.
Proeflessen Pax groep 8

Voor leerlingen van groep 8 is het extra vervelend dat veel activiteiten die de middelbare
scholen ontwikkelen geen doorgang vinden. Zo is de open dag geheel digitaal en mogen er
geen informatiebijeenkomsten voor ouders en leerlingen op school georganiseerd
worden. Gelukkig mag het Pax wel de leerlingen van groep 8 uitnodigen om op 20 januari
2021 naar het Pax te komen om op een leuke manier kennis te maken met de middelbare
school. Denken jullie eraan om de uitnodigingskaartjes die je gekregen hebt in te vullen en
op te sturen.
Jeugdverpleegkundige
Per 1 januari gaat onze jeugdverpleegkundige van de GGD, Ineke Willems, met pensioen.
Jeanette Litjens zal haar taken overnemen. Mocht u contact met haar op willen nemen, dan is zij
te bereiken via mail: JLitjens@ggdgelderlandzuid.nl of per telefoon: 06-30239471.
Sjors Sportief/Creatief
Er kan op dit moment gestemd worden op de tekeningen voor het Sjors Sportief/Creatief boekje,
die door verschillende scholen zijn ingediend. Vanuit IKC De Appelhof zit er geen tekening bij maar
kinderen kunnen wel allemaal stemmen
Stemmen kan nog tot 18 dec via https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=69

Het team van IKC de Appelhof wenst iedereen
fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar !!

