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Appelrups nr. 13

Agenda
December

13
27-11-2020

27-11-2020

02 Sintviering
18 Kerstviering (onder schooltijd)
21 december-1 januari Kerstvakantie

Dinsdag komkommer
Woensdag mandarijn
Donderdag peer

Sinterklaasviering op de Appelhof
Volgende week woensdag vieren we het Sinterklaasfeest op school.
Dit jaar zonder ouderhulp, maar gelukkig wel met Sint en Piet!
Sinterklaas zal iedere klas een bezoekje brengen.
De kinderen van de Unit 3 en 4 hebben deze dag surprise.
De surprise wordt door het kind naar de klas gebracht,
omdat ouders nog niet op school mogen komen.
Ook voor Unit 1 en 2 staat de hele dag in het teken van Sinterklaas.
Fijne dag allemaal!

Personeel
• Tot aan de Carnavalsvakantie ziet de personeelsbezetting van Unit 3 er als volgt uit:
Groep 5-6 a: Maandag t/m donderdag Juf Simone, vrijdag Juf Saskia
Groep 5-6b: blijft hetzelfde
Groep 5-6c: Juf Debbie staat van maandag t/m vrijdag voor de klas.
• I.v.m. Corona moeten aanstaande moeders bij 28 weken zwangerschap met verlof.
Juf Ellen (groep 3-4a) gaat dus na de Kerstvakantie met zwangerschapsverlof. Zij zal thuis
het onderwijs aan haar groep gaan verzorgen, samen met een invaller op school. Op dit
moment zijn we bezig met de vervanging. We houden u op de hoogte.
Mededelingen vanuit de Units
Unit 2
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 4 de woordenlijst van thema KLEIN meegekregen
naar huis. We zouden het fijn vinden als u dit twee keer per week door zou willen nemen met uw
kind. Over ongeveer 4 weken zal de toets plaatsvinden.
Unit 3

In unit 3 komt elke week een tafel centraal te staan. De tafels zijn belangrijk om te blijven
automatiseren en oefenen. Elke vrijdag kijken we naar de voortgang van de kinderen.

De kinderen krijgen maandag een oefenblad mee naar huis. Het is de bedoeling dat de
kinderen vooral thuis gaan oefenen. Op school zullen wij dit tussendoor met een spelletje
doen. Komende week staat de tafel van 3 centraal.

Unit 3 en 4
We merken steeds vaker dat de leerlingen van Unit 3 en 4 te laat op school komen! De kinderen
van Unit 3 en 4 moeten om 8.10 u op school zijn, de les begint om 8.15 u.
Zesde ziekte

Bij een kind uit Unit 1 is de zesde ziekte geconstateerd. Volgens het RIVM is de zesde
ziekte is een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een virus in speeksel. De
klachten die kunnen ontstaan zijn koorts en rode vlekjes (gezicht, buik, rug) die na paar
dagen weer verdwijnen. De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 5 tot 14 dagen.
Kinderen met de zesde ziekte voelen zich meestal niet erg ziek. Behandeling is niet nodig
en de zesde ziekte gaat vanzelf weer over. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat
anderen ziek worden. Voelt het kind zich goed, dan kan het gewoon naar school.
Hieperdepiep

♪ Noa van Amsterdam ♫
♪ Guus van Tintelen ♪♫ Laura Peperkamp ♪♫
♪♪ Alec van Laar ♪

