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Activiteiten de komende week
The Appelhof’s got talent, groep 8
Doorschuifuurtje en kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen
Afscheidsmiddag en -avond groep 8
Laatste schooldag,
De kinderen van Unit 3 en 4 zijn om 12.15 u uit
De kinderen van Unit 1 en 2 zijn om 12.30 u uit
Personeel
Helaas moeten we afscheid nemen van Juf Marieke, Juf Jolan en Juf Maaike. We willen hen heel
hartelijk danken voor hun inzet. We komen elkaar vast nog tegen binnen de Stichting.
Kennismakingsmiddag
Dinsdagmiddag is er voor alle kinderen van de Appelhof de kennismakingsmiddag. Op deze middag
gaan alle kinderen om half een naar hun nieuwe groep waar ze kennis gaan maken met hun
nieuwe klasgenootjes en Meneer of Juf.
De nieuwe kinderen worden aan de poort opgewacht i.v.m. de Coronaregels.
Laatste schooldag
De OR heeft voor onze kinderen een artiest uitgenodigd die per unit een optreden verzorgt. Ook is
er voor de kinderen weer het traditionele ijsje.
De kosten van deze voorstelling komen uit het potje van de Avondvierdaagse en sportdag die u via
de ouderbijdrage betaald heeft.
Laatste schoolweek groep 8
Doordat wij als school helaas gebonden zijn/waren aan allerlei maatregelen rondom corona en er
dus een aantal activiteiten niet (of op een andere manier) door konden gaan, zijn we samen op
zoek gegaan naar een manier om de leerlingen van groep 8 toch een waardig afscheid te bieden.
Hier zijn ook ouders van de OR bij betrokken geweest en de MR is hierover geïnformeerd.
We zijn samen tot een erg leuk alternatief gekomen, dat er als volgt uitziet:
• Op maandagmiddag 6 juli organiseren we “The Appelhof’s got talent”. De voorstelling
wordt gehouden in D’n Bogerd. De kinderen treden voor elkaar op. Helaas is het niet
mogelijk dat de ouders hierbij aanwezig zijn i.v.m. de beperkte ruimte op 1,5 meter
afstand. De voorstelling wordt gefilmd, zodat ouders alsnog kunnen meegenieten van
deze middag. Verder krijgen de leerlingen een frietje en een drankje. We gaan er op deze
manier met de leerlingen een fantastische middag van maken met allerlei leuke
optredens!!
• Op woensdagmiddag en -avond 8 juli organiseren we voor groep 8 een leuke activiteit.
Deze houden we nog even geheim voor de leerlingen. Daarna zal er een gezellige
barbecue plaatsvinden op het schoolplein. Rond 19.00 uur fietsen de leerlingen een
“uitzwaai ronde” om de school. Ouders kunnen de leerlingen (met inachtneming van de
1,5 meter maatregel) langs de route (Overrijkskamp/ Hegakker/ Postelkamp) uitzwaaien.
Ook dit wordt gefilmd.
Maandag 6 juli
Dinsdag 7 juli
Woensdag 8 juli
Vrijdag 10 juli

Schoolfoto’s
Ter herinnering: de schoolfoto’s staan nog online en zijn te bekijken en eventueel te bestellen
middels de inlogcode die uw kind een paar weken geleden mee naar huis heeft gekregen.
Mededelingen vanuit de Units
Unit 2
De laatste schoolweek werken we in de basisgroep.
Donderdag 9 juli: Charlotte is er, Lieke is vrij.
Vrijdag 10 juli: Charlotte is er, Lieke is vrij.
Dinsdag is het de laatste schooldag van juf Kim, woensdag van Juf Indra en vrijdag van Juf Jessie.
Mededelingen vanuit de BSO
Volgende week gaan alle knutselwerkjes mee naar huis!
Tijdens de vakantie is de opvang op De Kubus, de haal- en brengregels rondom Corona zijn
inmiddels via het ouderportaal gecommuniceerd.
Mededelingen vanuit de PSZ
Na de vakantie start de peutergroep ’s ochtends om 8.15 tot 12.15 u.
I.v.m. de Coronamaatregelen mogen er nog geen ouders in school.
Jaarverslag Actief Maas en Waal
Zoals elk jaar heeft Ton Hom van Actief Maas en Waal een leuk overzicht gemaakt van alle
activiteiten die ze voor onze school hebben georganiseerd i.s.m. diverse clubs/verenigingen.
In de bijlage het jaarverslag van Actief Maas en Waal.
Musical- en acteerschool in D’n Bogerd
Vanaf september komt er een musical- en acteerschool in D’n Bogerd in Druten voor kinderen van
8-18 jaar. Voor info zie https://www.theaterschoolhakoena.nl/cursussen/druten/.
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