
 

 
 
Appelrups nr. 1, 2 september 2021 

 

September 07 Kick off “Kinderkunstprijs” unit 4/ Oefenen calamiteitenplan 
13 Start feestweek opening schoolplein/ 5-jarig bestaan IKC 
13 MR-vergadering 
14 OR-vergadering 
16 Studiedag “kindgesprekken” (leerlingen vrij) 
20 Info. avond unit 3 om 19.00 uur/ unit 4 om 20.00 uur 
21 Info. avond unit 1om 19.00 uur/ unit 2 om 20.00 uur 
27 Start “Week tegen pesten” 

 

Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of en hoe we de activiteiten als informatieavond en 
schoolkampen Corona-proof door kunnen laten gaan.  

  Eerste schoolweek 

 
 

  Informatieavond 

   
 

  Schoolkampen 

   
 

  Reminder 

 
 

 

 

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

Alle units zijn prima gestart!!! In de eerste week heeft de focus gelegen op Klasse(n)kracht. 
Er hebben allerlei groepsvormende activiteiten plaatsgevonden, waardoor we elkaar al een 
beetje beter hebben leren kennen. Komende week gaan we verder met de groepsmissie…… 
leerlingen gaan samen nadenken over wat ze voor groep willen zijn. 
 

 We hebben ervoor gekozen om de info. avond digitaal te houden. Meer informatie hierover 
volgt z.s.m. We zijn voornemens om u als ouder, op het moment dat het kan, fysiek de 
school te laten bezoeken op een “presentatieavond”. 

Omdat het nog niet duidelijk is welke richtlijnen er gelden vanaf 17 september m.b.t. 
corona, zijn er een paar wijzigingen in de kalender. Wij vinden het nl. niet verantwoord om 
kinderen van unit 1, 2 en 3 bij de poort af te geven met hun luchtbed en slaapzak onder hun 
armen om een nachtje op school te slapen. We vinden het erg belangrijk om de leerlingen 
een schoolkamp te bieden, vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar nieuwe data: 
Unit 1: donderdag 12 mei 
Unit 2: donderdag 19 mei 
Unit 3: donderdag 31 maart 
Unit 4: donderdag 21 september (niet gewijzigd). 
N.B. de leerlingen zijn de vrijdag erna vrij. 

Wilt u de kinderen z.s.m. een cadeautje van € 3,- meegeven voor in de grabbelton en een 
koptelefoon/ oortjes. En…..denkt u eraan om de rapporten weer op school in te leveren! 
 
We starten ’s morgens om 8.15 uur. Voor die tijd wordt er niet gesurveilleerd op het plein. 
Wilt u de kinderen a.u.b. niet te vroeg naar school sturen!! 
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Calamiteitenplan

 
 

Gymtijden 

 
 

Parro 

 

 

 

 

 

 

Unit 1 

 
 

 

 

 

 

Volgende week dinsdag oefenen we het vluchtplan op school. De leerkrachten zullen hier uitgebreid 
met de kinderen over praten. 
 

Unit 1: woensdagochtend (de speelzaal op school) 
Unit 2: donderdagochtend (de Doorkijk)  
Unit 3: woensdagochtend/-middag (de Doorkijk)  
Unit 4: vrijdagochtend (de Doorkijk)  

Zeer binnenkort ontvangt u informatie over ons nieuwe communicatiemiddel “Parro”. In 
deze app kunt u aangeven of uw kind op de foto mag in Parro/ de Appelrups/ website/ 
presentatiegids/ enz.. Tot die tijd hanteren we de papieren versie die u vorig schooljaar 
heeft ingevuld. Is dit voor u een bezwaar….geef het dan volgende week even door aan de 
leerkracht van uw kind. 

Vanaf woensdag 8 september beginnen we met de gymles. We kleden in de klas om en 
gymmen in de speelzaal. Zorgt u ervoor dat uw kind kleding draagt die ze zelf makkelijk aan/ 
uit kunnen doen (korte broek/ T-shirt en makkelijke (klittenband) schoenen). Graag voorzien 
van naam! De gymschoenen blijven gedurende het schooljaar op school. 
 

            
 
Mieke groep 1 /2 a  maandag, 1 /2 b donderdag en vrijdag: m.tilleman@groeisaampo.nl  
Elvera groep 1 /2 a dinsdagvrijdag: e.lemmers@groeisaampo.nl  
Emelie groep 1 /2 b maandag dinsdag en woensdag: e.sanders@groeisaampo.nl  
Hanneke groep 1 /2 c maandag t/m donderdag:  h.delorijn@groeisaampo.nl 
Judith groep 1 /2 c vrijdag: j.clarijs@groeisaampo.nl 
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  Unit 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben maandag met alle kinderen het nieuwe schooljaar ingeblazen met 
bellenblaas. Wat zag dit er gaaf uit. Ook hebben we de vakantiefoto’s die mee 
waren, bekeken en die hangen leuk in de klassen.   
Deze week staat vooral in het teken van elkaar leren kennen in de basisgroep. We hebben 
leuke spelletjes gedaan en dingen over onszelf verteld. We zullen de komende tijd elke dag 
spelletjes doen om er een fijne groep van te maken.  
 
Groep 3 heeft al 2 letters geleerd, de r en de d. Ook kunnen ze al de letter r schrijven in 
schrijfletters!  
Groep 4 heeft een leesboekje uit de Avi kast gekozen en daar al fijn in gelezen. Ook hebben 
zij een vakantieverhaal geschreven, wat zijn er leuke dingen gedaan! Het is heel fijn dat 
groep 4, groep 3 zo kan helpen met veel dingen!  
We zijn heel blij dat we een mooi uitdagend schoolplein hebben, wat veel meer spel en 
uitdaging biedt. Er wordt gedanst op muziek, geklommen, gevoetbald en er is een heerlijke 
zandbak met waterpomp.  Wel kan het zijn dat uw kind met een zandbroek thuiskomt.  
  

                 
 
 

                         

Juf Judith 
Ma.-din. 
j.clarijs@groeisaampo.nl 

Juf Ellen 
Woe.-don.-vrij. 
e.bas@groeisaampo.nl Juf Charlotte 

Ma.-woe.-vrij. 
c.joling@groeisaampo.nl 

Juf Chantal 
Ma.-din.-don. 
c.viergever@groeisaampo.nl 

Juf Maaike 
Ma.-din.-woe. 
m.hogebrug@groeisaampo.nl 

 

Juf Thérèse 
Din./woe.ochtend-don.-vrij. 
t.salari@groeisaampo.nl 



Unit 3 

 
 

Unit 4 

 

Vanaf volgende week ontvangt u de Appelrups voortaan op donderdag!! 
 
 
 

 

         

 
 

 
~ Jens Spierings ~ Levi van Dooren ~ 

~ Robin van Dijk ~ 
~ Morteza M Mahmodi ~  

~ Patrick Swinoga ~ 

Ook unit 4 heeft de eerste schoolweek er bijna op zitten en we zijn prima gestart!  
De leerlingen hebben nog wel een huiswerkmap en agenda nodig en……zorgt u a.u.b. voor 
gymschoenen die passen. Groep  7/8A kan vrijdagochtend  rechtstreeks  naar  De  Doorkijk  
komen om te gymmen. 
 

           

v.l.n.r. 
Meneer Willem: w.vanlent@groeisaampo.nl  
Juf Anneke: a.vaniersel@groeisaampo.nl  
Juf Marion: m.vedder@groeisaampo.nl  
Meneer Willie: w.cornelissen@groeisaampo.nl 
Meneer Joram: j.janssen@groeisaampo.nl  
 

Juf Gerda: 
g.elsen@groeisaampo.nl  
Juf Estrella: 
e.bakhuis@groeisaampo.nl  
Juf Simone: 
s.vanversendaal@groeisaampo.nl  
Juf Debbie: 
d.intveld@groeisaampo.nl  
Juf Saskia: 
s.groenendaal@groeisaampo.nl 
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