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Appelrups nr. 14

Agenda
December

14
04-12-2020

04-12-2020

18 Kerstlunch
21 december-1 januari Kerstvakantie

Woensdag tomaat
Donderdag waspeen
Vrijdag appel

Personeel
• Juf Lieke heeft een nieuwe baan. Zij gaat op donderdag en vrijdag bij ’t Geerke werken.
Totdat er een andere Juf is gevonden, blijft Lieke verbonden aan De Appelhof.
Sinterklaasviering op de Appelhof
Ja, het was anders dan anders…..
We hebben een hele rustige Sinterklaasviering gehad.
Sint en de Pietjes hebben alle klassen een bezoekje gebracht.
Een Pietje heeft zich in de onderbouw wel heel goed vermaakt
met het uitpakken van cadeautjes.
Ook in de bovenbouw zijn mooie surprises gemaakt!
De kinderen en wij hebben genoten, het was een relaxte dag.

Schoolfruit
De groente en fruitdagen worden vanaf volgende week anders i.v.m. de logistieke uitvoering van
de leverancier. De kinderen krijgen voortaan groente/fruit op WOENSDAG, DONDERDAG en
VRIJDAG. De andere twee dagen (maandag en dinsdag) moeten de kinderen de groente en het
fruit van thuis meenemen.

Groen Schoolplein

We zijn apetrots op de leerlingenraad......ze hebben maar liefst €1000,subsidie binnengehaald!!!
De leerlingen willen dit geld duurzaam inzetten door er vogelhuisjes,
insectenhotels en een bomenparcours voor aan te schaffen. Dit wordt
gerealiseerd op het educatieve pleintje (buitenlokaal) van ons nieuwe
groene schoolplein.

Misschien hebben jullie de wilgentunnel al gezien?
Dankzij deze twee stoere papa’s en Mireille is het begin van het
educatieve pleintje nu een feit!
Op naar het voorjaar voor de rest.
Meneer Joram gaat binnenkort met leerlingen uit groep 8
de wilgen vlechten.

Mededelingen vanuit de Units
Unit 1
Voor de komende weken kunnen de leerling een potje/bakje en een (diner)kaars mee naar school
nemen. Graag voorzien van naam. Zo kunnen we iets moois knutselen voor Kerst.
Unit 2
Op maandag 14 december gaan we onze Juffendag vieren, de kinderen hebben dan eten en
drinken nodig voor beide pauzes. Op deze dag willen wij kerststukjes gaan maken. Het zou fijn zijn
als ieder kind een eigen schaaltje/schoteltje en eigen versiering meeneemt. We maken er een
gezellige en creatieve dag van.
Kerstviering
Ook de Kerstviering zal dit jaar anders dan anders zijn. Samen met de OR wordt er een complete
lunch voor de kinderen verzorgt. Geheel Corona-proof zullen we zorgen voor belegde broodjes en
sandwiches en een lekker koekje. De kinderen moeten deze dag voor hun eigen bord , mok en
theelepeltje zorgen. We gaan er een mooi kerstdiner van maken!
Hieperdepiep

♪ Vanessa Baczewska ♫ Jason Franssen ♪ Djem Meijer ♪
♪ Femme van Lent ♪ Naba Alkhalifa ♫ Diana van Workum♪♫
♪ Ahsen en Aysima Ayhan ♪
♪♪ Juf Manuela ♪ Juf Ellen ♪

Voor wie dit weekend Sinterklaas viert…

Fijne Pakjesavond!

