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Afwezigheid de komende week
Groep 5-6a
Juf Estrella afwezig, Juf Christel vervangt
Groep 1-2c
Juf Hanneke afwezig, Juf Andrea vervangt
Groep 3-4c
Juf Suzanne afwezig, Juf Margot vervangt
Activiteiten de komende week
Werkgroep schoen vullen, aanvang 19.00 u
Pietenochtend Unit 1 en 2
EU-Schoolfruit
Woensdag snoeptomaatjes
Donderdag kaki fruit
Vrijdag appel
Schoolpleincoaches

Wist u dat…
Vanaf eind vorig schooljaar werken we met schoolpleincoaches. Leerlingen van de groepen 7 en 8
surveilleren samen met de docenten tijdens de grote pauze op het schoolplein. Een
schoolpleincoach loopt de eerste week mee met een leerkracht als een soort stagiaire. De
leerkracht vertelt dan wat hij/zij ziet en hoe hij/zij handelt indien nodig. Na de stageweek gaat de
leerling zelfstandig aan de slag. De leerlingen van groep 7 en 8 leren hiermee zich op sociaal en
organisatorisch gebied te ontwikkelen. Ze leren hiermee verantwoordelijkheid te dragen, dingen
uit te leggen en te spreken voor een groep.
Actief Maas en Waal
Activiteiten de komende weken vanuit Actief Maas en Waal:
• Kids Actief voor de groepen 5-6 abc voor kinderen die zich hebben opgegeven op
maandagen 25 november en 2 december van 14.30-15.30 uur op het schoolplein
• Kids Actief voor de groepen 7-8 abc voor kinderen die zich hebben opgegeven op de
dinsdagen 26 november en 3 december van 14.30-15.30 uur op het schoolplein
• Tafeltennisclinics voor de groepen 5-6 abc, tijdens de gymlessen op
donderdag 27 november in de Doorkijk
Zie bijlage voor de flyer tafeltennisclinic.
Sinterklaas op de Appelhof
• Op dinsdag 26 november mogen alle kinderen hun schoen zetten! De kleuters gebruiken
hiervoor hun gymschoen.
De ouders die meehelpen worden dinsdag om 19.00 u op school verwacht.
Heeft uw kind een allergie en school heeft nog niet gebeld? Neemt u zelf even contact op met
school voor een alternatieve traktatie.
• De kinderen van Unit 3 en 4 hebben allemaal € 3,- gekregen. Hiervoor kopen zij een
cadeautje voor het dobbelspel dat op woensdag 4 december tijdens de Sinterklaasviering
op school gespeeld wordt. Het cadeautje moet voor een jongen en een meisje leuk zijn.

Afgelopen maandag werd er een stal gemaakt., zodat het paard Ozosnel ook op IKC de Appelhof
kon schuilen. Dinsdagochtend zagen we gelijk dat Ozosnel er was geweest. Het water was bijna op,
net als de wortels. Ze hadden ook iets achtergelaten. Namelijk wel 3 trofeeën en cadeautjes. Nou
ja cadeautjes. Het waren allemaal fopcadeautjes. Een keer raden welke piet ook hier is geweest!!
Mededelingen vanuit de groepen
Unit 1 en 2
Op woensdag 27 november is het Pietenochtend voor unit 1 en unit 2. Deze dag mogen de
kinderen als Sint of Piet verkleed naar school komen. Tijdens het fruitmoment wordt er voor fruit,
een speculaasje en drinken gezorgd. Voor de lunch neem je wel je eigen boterhammen en drinken
mee. De kinderen zijn gewoon om 14:15 uur uit. Wij hebben er zin in!
Groepen 7
PRiCT
Donderdag 28 november komt er een afgevaardigde vanuit de provincie
Gelderland, om op IKC de Appelhof te ervaren hoe leerlingen van groep 7 een aantal workshops
volgen gedurende het PRiCT-project.
Het PRiCT-project staat voor Professioneel Repertoire in Computational Thinking. PRiCT is een
project om het lesgeven op het gebied van “Computational Thinking” op scholen in Gelderland te
bevorderen (en IKC de Appelhof is 1 van de 5 ingelote scholen). Computational Thinking is het
procesmatig (her)formuleren van problemen en dit op een zodanige manier, dat het mogelijk is
om met computertechnologie een probleem op te lossen. Dit gebeurt d.m.v. het programmeren
van Micro-bits.
Mededelingen vanuit de PSZ
Op 4 december zijn alle peuters met een ouder welkom op de sinterklaasviering met school.
(zie Klasbord)
Sint Pannekoek
Op 29 november vindt Sint Pannekoek plaats (zie flyer Appelrups 11). Wilt u op deze dag bij De Lier
in Puiflijk een pannenkoek gaan eten, geeft u dit dan even door via de mail info@horecadelier.nl,
zodat zij rekening kunnen houden met het aantal te bakken pannenkoeken.

Groen Schoolplein
De afgelopen weken zijn de kinderen druk geweest met het ontwerpen van hun ‘droomplein’.
Er zijn 90 (!) moodboards gemaakt en deze zijn door de leerlingenraad verzameld en zullen in de
school worden opgehangen. Uit deze moodboards heeft de raad een selectie gekozen. Een
medewerker van Avontuurlijk Spelen heeft de moodboards bekeken en zal met deze ideeën tot
een definitief ontwerp komen…

Hieperdepiep

♫ Kiara Meeuwsen ♪ Davy de Goeij ♫ Mike Jilessen ♪
♪ Sven Jilessen ♪♫ Nick Meeuwsen ♪
♪♪ Noa van Amsterdam ♪ Guus van Tintelen ♪♪
♫ Laura Peperkamp ♪ Alec van Laar ♫♪

Beste ouders / verzorgers,
Op donderdag 28 november zijn de kinderen van de groepen 5/6 A,B en C aan
de beurt voor het tafeltennisproject “Table Stars”!
Tijdens de gymles maken de kinderen op afwisselende wijze kennis met de
tafeltennissport. De uitvoering is in handen van Actief Maas en Waal i.s.m. leden
van de Maas en Waalse tafeltennisbond.
Tafeltennis is al een oud spelletje en voor jong en oud te
leren.
De meesten van ons kennen het spel van de camping, of
van de betonnen tafeltennistafels op de speelplaats. Maar
de komende weken gaan we “echt” tafeltennissen.
D.m.v. verschillende oefenvormen werken de kinderen
aan de vaardigheden die nodig zijn voor deze prachtige
sport.
Het spelen van tafeltennis is niet alleen leuk, maar ook
erg goed voor de motoriek (voetenwerk),
uithoudingsvermogen en speciaal het ontwikkelen van de
oog – hand coördinatie van het jonge kind.
Wij hopen dat de kinderen kunnen genieten van deze
lessen!
Schema Table Stars-lessen
datum
donderdag 28 november

groep
5/6 ABC

tijd
Tijdens de gymles

Kinderen die nog meer kennis willen maken met tafeltennis kunnen zich
melden bij TTV Tik Hard Wamel
Voor info, zie:
https://www.actiefmaasenwaal.nl/tafeltennis-wamel-tik-hard
Natuurlijk kan je via de website: www.sjorssportief.nl aanmelden voor een
gratis vervolg!
Namens het team van IKC De Appelhof,
Ton Hom – Combinatiefunctionaris Actief Maas en Waal

