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Donderdag 30 januari
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Activiteiten de komende week
Landelijke stakingsdag, leerlingen vrijdag
De peutergroep en BSO zijn geopend, fysio aanwezig
Finale Trivianttoernooi, aanvang 19.00 u PAX
De rapporten gaan mee naar huis
Werkgroep versieren Carnaval, aanvang 8.30 u
EU-Schoolfruit
Dinsdag galia meloen
Woensdag mandarijn
Maardag sinaasappel

Staking
Tijdens de stakingsdagen zullen de collega’s van de Appelhof zich bezighouden met diverse
activiteiten. Zo zullen zij de handen uit de mouwen steken bij het bejaardenhuis, op school klussen
uitvoeren en bij het gemeentehuis een petitie aanbieden bij de Burgemeester. Mocht u als ouder
uw stem nog willen laten horen voor beter onderwijs, dan kunt u uw handtekening zetten op de
flap die op de bar ligt.
Tijdens de stakingsdagen zijn de PSZ en de BSO gewoon geopend, ook de fysio is aanwezig.
Finale Trivianttoernooi
Na 2 voorrondes hebben we nu 6 scholen die zich hebben weten te kwalificeren voor de finale.
Dit zijn: ’t Geerke - De Kubus – St Lambertus – De Oversteek – St Victorschool – De Appelhof.
Deze scholen worden volgende week donderdag 30 januari om 19:00u op het Pax VMBO (Mr. van
Coothstraat 34) verwacht. We realiseren ons dat dit een landelijke stakingsdag is, maar kiezen er
toch voor de avond niet te verplaatsen. De finale gaat die dag dus gewoon door.
We wensen onze leerlingen veel succes!! Komt u ze aanmoedigen?
Nationale Voorleesdagen
Wethouder Sjef van Elk leest voor tijdens start Nationale Voorleesdagen

Afgelopen woensdagochtend heeft wethouder Sjef van Elk bij ons op school voorgelezen aan de
kleuters tijdens de start van de Nationale Voorleesdagen. De wethouder las voor uit het
prijswinnende prentenboek De grote vijf, geschreven en geïllustreerd door Bella Makatini en Judi
Abbot. Een grappig verhaal over een olifant, leeuw, neushoorn, luipaard en een buffel.
Wethouder Van Elk: “Lezen is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Elke dag 15 minuten lezen heeft
een positief effect op de taalontwikkeling van kinderen. Kinderen leren zo veel nieuwe woorden en
als je veel woorden kent, kun je de wereld om je heen beter begrijpen. Kinderen met goede
taalvaardigheden doen het ook beter op school en later op de arbeidsmarkt. Ouders kunnen dus
echt het verschil maken door elke dag voor te lezen.”
Laaggeletterdheid
De gemeente Druten voert een actief beleid om voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Er
wordt nauw samengewerkt met de bibliotheek, de kinderopvang, het onderwijs en het
consultatiebureau. Het gemeentelijke beleid is bedoeld om de onderwijskansen van kinderen te
vergroten en om laaggeletterdheid te voorkomen.
In de gemeente Druten is 1 op de 8 inwoners van 16 tot 65 jaar laaggeletterd. Dit betekent dat zij
moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Vaak hebben zij ook beperkte digitale
vaardigheden. Laaggeletterden ondervinden problemen bij alledaagse activiteiten, zoals het lezen
van verpakkingen in de supermarkt, invullen van formulieren en reizen met het openbaar vervoer.
Laaggeletterden hebben ook vaker een laag inkomen en schulden, meer gezondheidsklachten en
vinden moeilijker een baan.
Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen is een project van Stichting Lezen en wordt sinds 2004 georganiseerd
door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Doel van deze campagne is het
stimuleren van voorlezen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. De zeventiende editie van de
Nationale Voorleesdagen vindt plaats van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari.
Nieuwsbericht JGZ
In maart komt de doktersassistente op school voor een gezondheidsonderzoek van alle 5-6 jarigen
en 10-11 jarigen. In de bijlage treft u de informatiebrief.
Stipworkshop
Op woensdag 29 en vrijdag 31 januari is er een stipworkshop in Puiflijk. De opbrengst is voor de
Koala’s in Australie. De flyer hangt bij de hoofdingang op het prikbord. (leeftijd vanaf 8 jaar)
Mededelingen vanuit de Peutergroep
Wilt u eraan denken om de luierzak in de verschoonruimte in de gaten te houden indien uw kind
nog niet zindelijk is.
Carnaval op school
Mogen wij aan u voorstellen….. de Schoolraad 2020:

Tijdens de Carnavalsviering lopen we met de hele school weer een optocht door de buurt.
Op school zal er per unit aandacht besteed worden aan een thema dat tijdens de optocht wordt
uitgedragen. Ouders en kinderen die het leuk vinden, mogen thuis ook een loopwagen maken.
Het thema van de loopwagen kan aansluiten bij het thema van school, maar mag ook een ander
thema zijn.

Op vrijdag 7 februari wordt de school weer in Carnavalssfeer gebracht. De ouders die zich hiervoor
hebben opgegeven zien we graag om 8.30 u bij het barretje van de keuken op school.
De ouders die zijn ingedeeld om te helpen met de
Carnavalsviering op school, ontvangen volgende week bericht
over de indeling en de taken. De vergadering van de
werkgroep is op donderdag 13 februari om 19.30 u
in de koffiekamer van school.
Hieperdepiep

♫ Mariah Alkhalifa ♪♪
♪ Nikki Derksen ♪♪ Lynn de Buck ♫♪
♫ Michael Giessen ♪ Finn Leenders ♫
♪♫ Juf Lieke en Juf Mieke ♫

Nieuwsbericht voor ouders
Gezondheidsonderzoek JGZ voor 5/6 jarigen en
10/11 jarigen
__________________________________________________
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool
Binnenkort komt de doktersassistent op school voor een gezondheidsonderzoek van alle 5/6 jarigen
en 10/11-jarigen. De doktersassistent vertelt in de klas aan de kinderen hoe het onderzoek gaat.
Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. De doktersassistente begint het onderzoek
met een kort gesprekje, ze meet en weegt het kind en onderzoekt of het kind goed hoort en ziet.
Het gehoor wordt bij alle 5/6 jarigen onderzocht, en bij 10/11 jarigen alleen als daar twijfels over
zijn. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan.
Ouders hoeven bij dit onderzoek niet aanwezig te zijn. Is hier behoefte aan of is er bezwaar tegen
het onderzoek? Dan kunnen ouders contact opnemen met de JGZ.
Mijn Kinddossier
De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.
In Mijn Kinddossier:
kunnen ouders online een vragenlijst invullen;
kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;
kunnen ouders afspraken bekijken;
staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind.
Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.
Meer informatie staat op www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier.
Ouders
-

die geen gebruik maken van Mijn Kinddossier
krijgen van tevoren een brief met informatie over het onderzoek en twee vragenlijsten,
kunnen de vragenlijsten in een gesloten envelop inleveren bij de leerkracht,
krijgen achteraf een brief met de resultaten van het onderzoek.

Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft.
Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Zelf een afspraak maken
Ouders kunnen altijd ook zelf een afspraak maken voor het spreekuur van de jeugdarts of de
jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de opvoeding, gezondheid of
ontwikkeling van het kind. Of als er twijfels zijn bijvoorbeeld of het kind goed hoort en ziet.
Of als er zorgen zijn op school of thuis. Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.
Contact en informatie
Zijn er vragen of opmerkingen? Is er behoefte aan een advies, een afspraak maken of meer
informatie?
De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur
en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.
Website
Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over de
Jeugdgezondheidszorg. Ook vind je hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de
gezondheid van kinderen.
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