
 

 
 

Appelrups nr. 2 09-09-2021 
 

Agenda 

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

 
5-jarig bestaan IKC en opening groene schoolplein 

 
 

Gezonde school 

 
 

Schoolkamp 

 
 

Studiedag 

 

 

Donderdag 16 september is er een studiedag. 
De kinderen zijn dan vrij. 

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 oktober (niet gewijzigd). 
N.B. de leerlingen zijn de vrijdag erna vrij. 

 

Het valt ons op dat er weer veel kinderen zijn die pakjes drinken en koeken mee naar school 
nemen. IKC de Appelhof is een gezonde school. Voor de 10-uur pauze mag uw kind een stuk 
groente of fruit meenemen. Voor de 12-uur pauze een gezonde boterham. Wilt u het drinken van 
uw kind  in een beker meegeven. 

In de week van 13 tot en met 17 september zullen wij vieren dat ons IKC 5 jaar bestaat. Tevens 
openen wij ons nieuwe schoolplein. De feestelijke activiteiten zullen in de middag plaatsvinden, met 
op vrijdag een volledige feestdag.  
Maandag: De feestweek wordt geopend en alle groepen zullen in eigen klas versieringen voor de 
school maken. 
Dinsdag: De kinderen van de peuterspeelzaal, unit 1 en 2 krijgen muzieklessen. De kinderen van unit 
3 en 4 zullen in de klas een high tea organiseren.  
Woensdag: Hakoena komt workshops verzorgen aan alle kinderen. 
Donderdag: Kinderen zijn vrij i.v.m. studiedag. 
Vrijdag: Afsluiting feestweek met een spelletjesdag, waarbij alle kinderen van de hele school in 
gemixte groepen in de school diverse spellen spelen. 
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Mededelingen vanuit de units 

  
DENKT U ERAAN OM DE RAPPORTEN WEER OP SCHOOL IN TE LEVEREN !

Unit 1-2 
In groep 2 hebben de meeste leerlingen vandaag een brief/ toestemmingsformulier van logopedie  
mee naar huis gekregen. De mogelijkheid doet zich voor om uw kind in groep 2 kosteloos op school 
te laten screenen. Graag zien we deze brief ingevuld voor 30 september retour. 
Heeft uw kind al logopedie dan is er geen brief mee naar huis gekomen. 
 
Unit 1 groep 1/2a oproep 
Vanaf 13 september start het nieuwe thema "welkom op de wereld". We maken daarbij een   
themahoek "het consultatiebureau". Nu zijn we op zoek naar een aankleedkussen, doosje voor de   
billendoekjes, hydrofiele doeken, speen, foldertjes en een babybadje zou ook leuk zijn (schrijf a.u.b. 
de naam van uw kind op de spullen die retour moeten).  
Alvast vriendelijk bedankt. 
 
Woensdag 15 september komt de gymles van unit 1 te vervallen.  Er staan namelijk feestelijke   
activiteiten i.v.m. de feestweek op de planning. 
 
Unit 2 
Deze week is unit 2 begonnen met het werken in de zogeheten unit. Heeft uw kind er al over 
verteld? 
Alle groep 3 kinderen hebben gezamenlijk instructie in één lokaal en gaan daarna snel in groepjes   
uiteen om weer verder te leren aan het leerdoel. We zijn nu nog vooral bezig met de algemene 
regels, zoals waar moeten de kinderen heen, hoe werken we met elkaar en hoe moet je in een 
werkboekje werken? Een hele opgave voor velen maar 'wow' wat is er al veel geleerd!  
 
Groep 4 gaat met de werkspullen naar beneden om op het leerplein en in een extra instructielokaal 
les te krijgen. Ook zij beginnen centraal en na een korte instructie (vaak ook 
spelenderwijs/coöperatief) gaan de kinderen in groepjes uiteen om op eigen niveau weer verder te 
leren. Wat een zelfstandigheid en rust heerst er al in groep 4. 
 
Groep 4 heeft deze week een blad met een woordlijst mee naar huis gekregen. Deze woorden 
komen nu op school aan bod in de taallessen. Over een aantal weken hebben we hier een klein 
toetsje over. Graag met uw kind een paar keer samen deze woordjes en de betekenis ervan lezen 
en bespreken. 
 
Wat fijn dat de meeste kinderen al een cadeautje van 3 euro ingepakt mee naar school hebben  
genomen voor in de verjaardag mand! Heeft u er nog geen tijd voor gehad, wilt u dit dan alstublieft 
nog regelen? Hartelijk dank! 
De meeste rapporten zijn gelukkig terug. We missen er nog maar een paar.  
Ook mist een aantal kinderen nog een koptelefoon of oortjes voor op school.  
 
Unit 3 
Volgende week woensdag zullen de gymlessen voor alle groepen 5/6 vervallen i.v.m. het 
programma van de "Feestweek".  Deze week zal er op de dinsdag en de vrijdag een sport - en 
spelmiddag/ochtend zijn. 
 
Unit 3-4 
Dinsdag 14 september zullen unit 3 en 4 een high tea houden in de eigen groep. Wij vragen ieder  
kind 5 dezelfde hapjes mee naar school te nemen. School zorgt voor het drinken 
 



Stagiaires 

 
 

Tips over opvoeden en ervaringen delen met andere ouders 

 
 

Hieperdepiep 

♪ Rover van der Klift,  Jens Derksen 

Sofie van der Klift, Dennis van Dijk♫ 

Mats van Mourik, Milou Derksen  

Lynn van Sonsbeek, Shane Franssen,  

Zubair Kandil, Che van Kauwen 

 

Zie bijlage. 

We verwelkomen de volgende stagiaires en wensen hen een fijne en leerzame tijd op De Appelhof 
 Groep 1-2A: Evy Janssen 

Groep 1-2B: Noa Vink 
Groep 3-4B: Mandy Oosterling 
Groep 3-4C: Laura Meelker 
Groep 5-6A: Roos Peters 
Groep 5-6C: Sophie Hagenbeek 
Groep 7-8B: Bart Lammerts 



Tips over opvoeden en ervaringen delen met andere ouders  

  
Ouders die opvoeden soms lastig vinden of bang zijn het contact met hun kind te verliezen kunnen op 

14 september om 19:00 in D’n Bogerd in Druten in gesprek met andere ouders die hetzelfde ervaren. De 

avond is onder leiding van Josien Warris van MeerVoormekaar. In het begin van de avond kunnen 

ouders (anoniem) aangeven over welke onderwerpen ze het graag willen hebben. Daarna gaan we hier 

over in gesprek. Er zijn die avond ook ouders aanwezig waarbij opvoeden in het verleden ook lastig was. 

Zij delen ervaringen en samen met Josien geven zij tips.  

Aanmelden bij: j.warris@meervoormekaar.nl   

  

Met jongeren in gesprek over blowen   

  
Reserveer vast in je agenda: op 5 oktober 19:00 uur krijgen ouders de gelegenheid om aan jongeren die 

in het verleden geblowd hebben vragen te stellen en met hen in gesprek te gaan. Ouders kunnen hier de 

vragen stellen waar ze misschien bij hun eigen kind geen antwoord op krijgen. Voor meer informatie en 

aanmelden: Josien Warris van MeerVoormekaar, j.warris@meervoormekaar.nl  
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