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

Appelrups

nr. 21

14-02-2020

Activiteiten de komende week
Maandag 17 en dinsdag 18 februari
Oudergesprekken Unit 1 en 2
Woensdag 19 februari
Werkgroep Carnaval ballonnen, 8.30 u
Donderdag 20 februari
Werkgroep Carnaval versieren aula, 19.00 u
Donderdag 20 februari
Badmintonclinic groep 5-6
Vrijdag 21 februari
Carnavalsviering op school
EU-Schoolfruit
Woensdag appel
Donderdag wortel
Vrijdag kiwi
Oudergesprekken
Volgende week maandag en dinsdag vinden de oudergesprekken van unit 1 en 2 plaats.
Even voorstellen
Via deze weg wil ik me graag even voorstellen.
Ik ben Maaike Hogebrug en start na de carnavalsvakantie in groep 5/6.
Ik zal op maandag en dinsdag werkzaam zijn op de Appelhof.
Afgelopen zomer ben ik met mijn man en 2 kinderen van Zoetermeer verhuisd naar Afferden.
Hier hebben we een boerderijtje gekocht en genieten van de rust en ruimte om ons heen!
Ik heb op verschillende basisscholen gewerkt, zowel in Zoetermeer, als nu in het land van Maas en
Waal. Ik hou van het buitenleven, kamperen, tekenen, schilderen en kinderen nieuwe dingen
leren. Ik zal mijn best doen om er voor uw kind te zijn, op welk vlak dan ook.
Graag tot ziens,
groeten Maaike
Kledinginzameling Bags2School
Na de Carnavalsvakantie kan er weer kleding worden ingezameld t.b.v. het schoolverlaterskamp.
Er mogen schone, niet kapotte kleding, schoeisel, beddengoed, riemen, tassen en knuffels
ingeleverd worden. Inleveren kan tot 15 april bij Mireille. Na de vakantie worden de zakken van
Bags2School uitgedeeld.
Verzoek van ouders
Er is een verzoek binnengekomen van ouders om ouders die in de auto's wachten op kun kind te
vragen de motor van de auto uit te zetten. Vooral bij vochtig weer zijn uitlaatgassen een plaag
voor de andere wachtende ouders.

Carnavalsviering op de Appelhof
Schoolraad De Appelwurmen

Nog een weekje en dan is het zover…. Carnaval op de Appelhof! We verwachten de kinderen
normale tijd op school. Om half 9 gaan we naar buiten waar onze Schoolprins met zijn gevolg
wordt onthuld en de vlag wordt gehesen. Om 9 uur stellen we ons op voor de optocht en lopen we
een rondje door de wijk. Voor de kinderen is het leuk om u langs de route van de optocht te zien.
De route is als volgt:
Opstellen Koningstraat – rechtdoor richting Hoeven – linksaf naar Broek – rechtdoor naar Weide –
rechtsaf naar Langakkers – rechtsaf naar Hoeven – tweede linksaf naar Postelkamp – Postelkamp
vervolgen naar school.
Tijdens de optocht en op school gelden de volgende regels:
- Er mag geen confetti of spuitserpentine mee naar
school gebracht worden
- Ook geweren, pistolen, messen etc zijn verboden
Tijdens de optocht mag er muziek en kabaal gemaakt
worden, denk hierbij aan fluitjes en andere ‘muziekmakers’
Geen kinderfysiotherapie
I.v.m. de Carnaval is er volgende week vrijdag geen kinderfysiotherapie.
Mededelingen vanuit de PSZ
Vanaf woensdag vieren wij Carnaval op de peutergroep en mogen de kinderen verkleed komen.
Serpentines zijn welkom. Op vrijdag lopen wij met de optocht van school mee. Alle peuters met
ouders zijn hierbij uitgenodigd. Peuters van de vrijdagochtendgroep mogen na de optocht blijven
om verder Carnaval te vieren, de andere peuters gaan weer naar huis.
Wie heeft er nog een bolderkar te leen voor deze ochtend?

Persbericht Maak-lokaal
Persbericht
Maak-Lokaal, een nieuwe club van het Tech-Lokaal!
· Hou jij ervan om lekker met je handen bezig te zijn?
· Wil je eens een avond achter je beeldscherm vandaan?
· Ben je creatief en wil je mooie dingen maken?
· Wil je leren om je eigen ontwerp te maken (op papier, 2D of 3D)?
· Heb je een maak-hobby waar je thuis geen ruimte of spullen voor hebt?
· Wil je eigen werkstukken ontwerpen en in elkaar zetten?
· Ben je op zoek naar hulp om te leren hoe je met materiaal of gereedschap omgaat?
Is je antwoord op één of meer van deze vragen “ja”, dan is het Maak-Lokaal in Druten iets voor
jou!
Het Maak-Lokaal is een nieuwe club voor alle kinderen en jongeren vanaf 11 jaar die met hun
creatieve en/of knutselhobby aan de slag willen. Je kunt er de meest uiteenlopende vormen van
handenarbeid verrichten, zoals: houtbewerken, leer graveren, figuurzagen, een tas van textiel
naaien, bootjes en auto’s maken, je eigen lamp ontwerpen, sieraden maken van allerlei materiaal,
modelbouw, inbranden/laseren, solderen, 3d printen en haken. Je mag ook kennis maken met het
aansluiten en programmeren van motoren en sensoren om zo je eerste eenvoudige machine of
robot te maken. Je kunt er werken met hout, draad, kralen, stof, gips, piepschuim, papier, (giet)
klei en fimo en nog véél meer.
Je mag hierin zelf kiezen en verdeeld over een aantal groepen, worden de leden van de Maak-club
bijgestaan door onze vrijwilligers. Je gaat lekker praktisch aan de slag om je eigen werkstukken te
maken. Je kunt je eigen creativiteit ontwikkelen en ook leer je hoe je met materiaal en
gereedschappen omgaat.
Er is hulp, ruimte en basisgereedschap aanwezig zodat je iets nieuws kunt leren of verder kunt met
je eigen hobby. Materiaal dat je nodig hebt schaf je zelf aan. In het Maak-Lokaal is heel veel
gereedschap en apparatuur aanwezig maar in overleg neem je specifieke gereedschappen die
alleen jij gebruikt, van thuis mee.
De werkstukken worden steeds moeilijker en ook leer je steeds zelfstandiger te werken. Vaak
wordt er meerdere weken aan een bepaald werkstuk gewerkt, afhankelijk van je wensen. Je
creativiteit wordt in ieder geval zeker uitgedaagd!
De clubavonden zijn gelijktijdig met de Robotica- en Lego Mindstorms-club. Dat betekent dat je
heel eenvoudig een “uitstapje” kunt maken zodat je bijvoorbeeld ontdekt wat je met motoren,
sensoren en programmeren kunt doen. Ook kun je daar kennis maken met de micro:bit, arduino
en nog véél meer.
Het Maak-lokaal is iedere dinsdagavond van 18:30 tot 20:30 uur geopend. De kosten zijn € 7,50
per avond, maar het is ook mogelijk een clubkaart te nemen voor € 60,- Deze kaart is 12 weken
geldig, vakanties uitgezonderd.
Wil je met ons mee doen, stuur dan een berichtje naar techlokaal@gmail.com.
Hieperdepiep

♪

♪♪

♫ Sems Akdag ♪ ♪♪ Judith van den Broek ♪
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Julia Schenkels ♪♪
♪ Chiara Busscher ♫
♪♫ Kimara Groenewald ♫ ♪♪ Juf Suzette ♪♫
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Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De komende 8 weken zullen we bij ons in de groepen 3 en 4 werken aan het thema: ‘Speelgoed’.
Dit thema is onderdeel van het International Primary Curriculum (IPC). In dit nieuwe curriculum
wordt heel duidelijk aangegeven wat kinderen zullen leren- leerdoelen- op drie gebieden:
1. De vakken van het curriculum met daarbij de leerdoelen.
2. Persoonlijke ontwikkeling. De kenmerken die kinderen zullen helpen om op een meer
zelfstandige en verantwoordelijke manier te leren.
3. Internationaal begrip. Uw kind zal beseffen dat de wereld niet ophoudt bij Nederland, en dat er
verschillen zijn met andere landen en culturen, maar tegelijkertijd zal het een gevoel van
samenhang met de rest van de wereld ontwikkelen.
Elk thema kent specifieke doelstellingen gebaseerd op leerdoelen voor een of meer van de vakken.
Tijdens dit thema zullen we ons richten op:
Geschiedenis

Natuur
Techniek

Bewegingsonderwijs

Ik kan de juiste geschiedeniswoorden gebruiken. Ik kan dingen in
de juiste volgorde van tijd zetten. Ik kan verschillen zien tussen
mijn leven en het leven van vroeger.
Ik kan met hulp onderzoek doen.
Ik kan een plan bedenken hoe ik iets ga maken Ik kan met plaatjes
en woorden een plan maken Ik kan gereedschap en materiaal op
de juiste manier gebruiken om iets te maken.
Ik ben verschillende bewegingen in de juiste volgorde doen.
Internationaal Ik kan samenwerken als dat nodig is.

Alle activiteiten die we ondernemen zijn speciaal bedacht om uw kind te helpen de leerdoelen te
bereiken. De kinderen zullen lezen, onderzoeken, schrijven, illustreren, zelfstandig werken en in
groepjes.
We weten dat u belangstelling hebt voor het werk van uw kind. Als u kunt, praat dan met uw kind
over de dingen die het heeft gedaan en geleerd naarmate de periode vordert.
Wij hopen dat het een leuk en leerzaam thema gaat worden.
Zijn er nog vragen of opmerkingen, loop dan gerust binnen bij de leerkracht.

Met vriendelijke groet,
Leerkrachten van unit 2

