IKC de Appelhof
Postelkamp 2 6652 BE Druten
tel. 0487-513766
www.ikcdeappelhof.nl
info-appelhof@spommaasenwaal.nl

Appelrups

nr. 7

Maandag 7 oktober
Dinsdag 8 oktober
Woensdag 9 oktober
Donderdag 10 oktober
Vrijdag 11 oktober

4-10-2019
Activiteiten de komende week
Oudergesprekken Unit 3 en 4
Oudergesprekken Unit 3 en 4
Oudergesprekken Unit 3 en 4
Schoolkamp Unit 4
Leerlingen Unit 4 vrij

Kledinginzameling tot 23 oktober
Kunstroute Maas en Waal

Zoals u misschien wel gezien heeft afgelopen weekend, was het centrum van Druten versierd met
allerlei kunst. Natuurlijk hebben wij als Appelhof hier ook aan meegedaan. De kinderen hebben
prachtige kunstwerken gemaakt.
Sparen voor de Schoolbieb
Van 2 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek. De actie ‘Sparen voor de Schoolbieb’ van Bruna, is
een leuke manier om de schoolbibliotheek uit te breiden. Koopt u tijdens de Kinderboekenweek
een kinderboek bij Bruna, lever dan het kassabonnetje op school in. De school mag voor 20% van
het totale bedrag van deze bonnen kinderboeken voor de schoolbieb uitzoeken.
Mededelingen vanuit de groepen
Unit 1
-Woensdag 9 oktober gaan de gymlessen van unit 1 niet door i.v.m. de afsluiting van het thema 'de
grote werken'.
-In de bijlage treft u de ouderbrief van IPC ‘thema Bos’.
Unit 1, 2, 3 en 4
De afgelopen weken hebben we hard aan ons IPC thema 'De Grote Werken' gewerkt.
Woensdagmiddag vanaf 13.45 uur bent u van harte welkom om in de klassen te komen kijken. De
kinderen zullen laten zien wat ze hebben geleerd en wat ze hebben gedaan in het thema.

Nationale Week tegen Pesten

Vorige week was het de Nationale Week tegen
Pesten. De kinderen van de Appelhof hebben
hier samen met hun juf of meester uitgebreid bij
stil gestaan. Vanuit Klasse(n)kracht, het
programma waarmee wij werken voor een
positief en veilig schoolklimaat, zal hier
regelmatig aandacht voor zijn.

Mededelingen vanuit de PSZ
Deze week zijn we begonnen met het thema Reuzen en Kabouters. U zult de komende weken hier
van alles over zien in het lokaal.
Mededelingen vanuit de BSO
We merken dat er regelmatig jongere broertjes of zusjes tijdens de oudergesprekken even bij de
BSO worden gezet. I.v.m. de verzekering kunnen wij dit niet toestaan.
Tijdens openingsuren van de BSO zijn de poorten van het schoolplein gesloten i.v.m. de veiligheid
van de BSO kinderen. U kunt natuurlijk wel gebruik maken van de poort bij de barak aan de zijde
van de Koningsweg, deze is altijd open.
Dag van de Leraar

Op 5 oktober is het dag van de leraar. We vieren dan het feit dat personeelsleden in het
onderwijs met veel plezier en passie iedere dag weer naar school komen en goed
onderwijs verzorgen aan de kinderen van IKC de Appelhof.
Het beroep leerkracht staat al een tijdje onder druk. Zo wordt er veel gesproken over de
hoge werkdruk en de krapte op de arbeidsmarkt. Het invullen van vacatures is landelijk
een probleem. Wij wachten ook vol spanning af als de griep weer het land in komt, want
ook in onze regio is het moeilijk om vervangers te vinden. Maar 5 oktober is de dag van
genieten, stilstaan bij de mooie momenten van ons vak en waardering voor alle mensen
die werkzaam zijn binnen het onderwijs. Via deze weg wil het MT hun waardering
uitspreken voor alle personeelsleden van het IKC!
Verkeersdrukte
Met het herfstweer van de afgelopen dagen, zien we dat er steeds meer kinderen met de auto
naar school gebracht worden. Wilt u er voor de veiligheid van de kinderen voor zorgen dat de
situatie rondom de parkeerplaatsen en zoef en zoen zone veilig blijft.
Spookzwemmen
Zaterdag 12 oktober organiseert zwembad De Gelenberg van 17.00-20.00 uur Halloween
spookdiscozwemmen. Alle kinderen met zwemdiploma A zijn van harte welkom om met vriendjes
en vriendinnetjes te dansen in het water op muziek van een DJ.
Verbonden door Licht
Graag willen we jullie attenderen op de mogelijkheid om overleden ouders, opa’s, oma’s,
familieleden, vrienden, buren of andere mensen die je dierbaar waren te kunnen gedenken.
Dit op een bijzondere manier en op een bijzondere plek in Druten.
Voor de zevende keer organiseren wij Verbonden door Licht op de begraafplaatsen in het centrum
van Druten, op 2 november 2019, welkom tussen 18.30 uur en 21.00 uur.
De begraafplaatsen aan de Molenstraat te Druten zijn sfeervol verlicht met honderden brandende
kaarsjes. Er zal muziek klinken en verspreid over de begraafplaats worden diverse mogelijkheden
geboden om te herdenken: “Hemelse post, Zee van Licht, Teken van Leven, Herinnerdingen ,
Sterrenkracht, Hart van Bloemen” zijn daar een aantal van. Iedereen, jong en oud is van harte
uitgenodigd.
We hopen jullie te ontmoeten op zaterdag 2 november!

Organisatoren Verbonden door Licht

Hieperdepiep

♪♪ Laura Hermens ♫ Lars van Zachten ♪
♫ Maud de Vaan ♪ Joy van Zanten ♪ Miel Reuser ♫
♪ Pim Reuser ♫ Elise Spierings ♪ Thijmen van Haren ♫
♪ Juf Nicole ♪

Ouderbrief IPC UNIT 1

Beste ouders/verzorgers,

21 Oktober starten met het nieuwe thema voor IPC.
Unit 1 gaat de komende weken van alles leren over het bos.
Tijdens het thema ‘Het bos’ werken we aan 4 focussen:
Focus 1 Het bos:
- De kinderen leren wat er met de bomen in de herfst gebeurd
- De kinderen maken kennis texturen van herfstbladeren
- De Kinderen maken kennis met het prentenboek de Gruffalo en spelen het verhaal na
Focus 2 Seizoenen
- De kinderen leren wat de seizoenen zijn
- De kinderen maken kennis met tijdsbesef zoals; vandaag, gisteren, morgen, overmorgen. dag,
maand en jaar komt ook aan bod
- De kinderen ontdekken dat het weer veranderd per seizoen
- De kinderen leren liedjes over de herfst
Focus 3 Bosdieren
- De kinderen ontdekken welke dieren er allemaal in het bos leven
- De kinderen ontdekken wat de eigenschappen van sommige bosdieren zijn, zoals de winterslaap
Focus 4 Bomen, bladeren en zaden en vruchten
- De kinderen maken kennis met verschillende soorten bomen en bladeren
- De kinderen maken kennis met de verschillende soorten vruchten en zaden van de bomen
- De kinderen ontdekken dat er in de wereld andere soorten bomen zijn
We werken gedurende dit thema aan de volgende reken en taaldoelen:
- Logisch denken: classificeren en serieren van eikels, dennenappels, kastanjes e.d.
- Ruimtelijke oriëntatie: Spiegelen en schaduwen
- Luisteren en leesplezier: naar boeken luisteren en het plezier in lezen stimuleren en mening durven
uiten
- Auditief geheugen: eerste en laatste klank van een woord. Versjes/liedjes onthouden die passen bij
het thema
- Letterkennis: De volgende letters worden dit thema aangeboden: b - o
Op de IPC-wand kunt u het thema volgen. Neem gerust een kijkje in de klas en vraag uw kind wat hij
of zij geleerd heeft tijdens dit thema.

Vriendelijke groet,
De leerkrachten van Unit 1

