
 

 
 

Appelrups nr. 3 16-09-2021 

Agenda 

September 20 Info. avond unit 3 om 19.00 uur/ unit 4 om 20.00 uur (digitaal!!) 

21 Info. avond unit 1 om 19.00 uur/ unit 2 om 20.00 uur (digitaal!!) 
27 Start “Week tegen pesten” 

 

Informatieavonden 

 
 

Bijlagen 

 
 

Wijziging gegevens 

 

 
 

Calamiteitenplan 

 
 

Mededelingen vanuit de units 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Afsluiting feestweek 

 

 

 

 

 

 

 
IKC de Appelhof 

Postelkamp 2 6652 BE Druten 

tel. 0487-513766 

www.ikcdeappelhof.nl 

 

Op maandag 20 september kunnen de ouders van unit 3 om 19.00 uur via Teams inloggen om op 

die manier de informatieavond te volgen. De ouders van unit 4 kunnen om 20.00 uur inloggen. 

Eventuele vragen kunt u via mail stellen…..deze zullen later worden beantwoord.  

Alle kinderen van unit 3 en 4 krijgen maandag hun laptop mee naar huis (kunt u a.u.b. een goede, 

stevige tas meegeven!!). We hebben op school al een keer geoefend met inloggen  

Op dinsdag 21 september vindt de informatieavond van unit 1 en 2 plaats. De leerkrachten zullen 

om 19.00 uur een PowerPoint sturen die u in kunt zien. Tot 20.30 uur zullen de leerkrachten 

bereikbaar zijn om eventuele vragen via mail te beantwoorden. 

 

- Speerpunten schooljaar             2021-2022 

- Nationale sportweek en kalender 

Vorige week hebben we het calamiteitenplan geoefend. Dit is goed verlopen en geëvalueerd. 

03 
16-09-2021 

A.s. vrijdag is de afsluiting van de IKC feestweek. Wat hebben de kinderen genoten. Ze hebben 
heerlijk geknutseld, gezongen met meneer Mart, gesmuld van een lekkere high tea, een leuke fun 
battle gedaan met Hakoena en een de spelletjesdag. Vrijdag om 9.00 uur gaan we de feestweek 
officieel afsluiten met de wethouder en we laten een aantal liedjes horen op het schoolplein.  
We hebben een topweek gehad! 

Unit 3 
Dinsdag starten wij met ons IPC thema: Jong en Oud. Als startpunt willen wij vragen of ieder kind 
een babyfoto mee wilt nemen. Deze hangen wij op in het lokaal, zodat ze kunnen raden wie het 
is. 
Deze week hebben de kinderen de woordenlijst van het thema “Ziekenhuis” mee naar huis 
gekregen. Deze woorden kunnen ze thuis oefenen. De toets vindt plaats op vrijdag 1 oktober. 
 

Mochten er veranderingen zijn in uw privésituatie (adreswijzigingen/ telefoonnummers/ 
emailadressen/ enz.), wilt u deze dan a.u.b. doorgeven aan de leerkracht van uw kind! 

http://www.ikcdeappelhof.nl/
mailto:info-appelhof@spommaasenwaal.nl


                                 

 
 

 

 

 

Mededelingen vanuit de PSZ 

 
 

Hieperdepiep 

 

Wilt u zorgen voor voldoende luiers in de tas. 
 

 
♪ Elza Boll    Antoni Karcz    Jaycen Thodé

  
                                                              Duuk Fleuren    Indy van den Hurk ♪ 

 
♫Atilla Ozdogan     Umut Timar   Esmee Diehl 

 
                                                             ♪ Alyzha Groenewald    Hanna van de Geijn 
 
                                                                                   Kai van Hardeveld        Nikola Czarnialis♫ 

 
                                                              ♪ 

 



 
 

Speerpunten schooljaar 2021-2022 
 

INFO Nationaal Programma Onderwijs/ jaarplan. 
Vanaf schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling ongeveer € 700,00 voor een eigen 
schoolprogramma. Er is extra geld voor scholen waar de problemen groter zijn dan gemiddeld. Alle 
scholen hebben een analyse (schoolscan) uitgevoerd en denken na over hoe het geld zo effectief mogelijk 
besteed kan worden.  
In maart 2021 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een menukaart ontwikkeld, 
door wetenschappers en het onderwijsveld met bewezen effectieve maatregelen voor leerlingen. Per 
interventie is aangegeven hoe effectief deze interventie is en hoeveel tijdsbelasting deze vraagt. Hieruit 
ontstaat een score. Bij het kiezen van passende interventies wordt niet alleen gekeken naar de scores 
maar ook naar de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de interventie te laten slagen. 
Per school zijn de effectief gebleken interventies naast de schoolscan gelegd. Aan de hand hiervan is 
gekeken wat er bij de school past en welke interventie het meest effectief is voor de school.  
De interventies zijn ingedeeld in 5 doelgebieden: 

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en 

vaardigheden bij de spijkeren. 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren. 

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen. 

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen.  

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning. 

F. Faciliteiten en randvoorwaarden. 

 

Het plan van IKC de Appelhof. 
We hebben een schoolscan gemaakt. Dit doen we ieder jaar om te evalueren hoe de kinderen van onze 
school zijn gegroeid, op alle ontwikkelingsgebieden. 

- Welke verbeterpunten zien we uit de analyses van CITO, KIJK, ZIEN (welbevinden), Vensters 

(sociale veiligheid en welbevinden), methode gebonden toetsen en observaties. 

De bevindingen van deze scan leiden tot een jaarplan. Het jaarplan hebben we in het komende schooljaar 
verrijkt met de interventies van het NPO- plan. Dit plan is door het team uitgewerkt en voorgelegd aan de 
MR, inclusief de financiële verantwoording. De MR heeft instemming gegeven om het plan uit te voeren 
en verder te ontwikkelen. 
 



Wat gaan we doen? 
Spelling. 
We willen het spellingsniveau van alle groepen verbeteren en de didactiek en kennis van de leerkracht 
t.a.v. spelling optimaliseren. 
Wat betekent dit voor de leerlingen:  
De leerlingen krijgen begeleiding in kleinere groepen, zodat ze instructie op maat en begeleiding krijgen. 
Dit doen we bijv. door extra begeleiders in te zetten. (Leerkrachten+ begeleiders van Kraaij educatie.) 
Wat betekent dit door de leerkrachten: 
Het team wordt geschoold in spelling, zodat zij meer kennis van strategisch onderwijs in spelling en 
geletterdheid opdoen en deze ook kunnen toepassen. (Begeleiding door BCO - onderwijsadviesdienst) 

Bij onze jongste leerlingen richten we ons vooral op begrijpend luisteren en betekenisvol 
maken van de woorden. (De geleerde woorden toe kunnen passen in het dagelijks 
leven.) 
 
Welbevinden en motivatie. 
Hoe houden we kinderen gemotiveerd en hoe nemen we de leerlingen mee in hun ontwikkeling? 
Waar ligt de behoefte van de leerling? Wat heeft hij/zij nodig? 
De Klasse(n)Kracht gesprekken gaan we intensiveren en gaan we ons verdiepen in het voeren van kind-
gesprekken. (Feedback-feedbackforward) 
Zowel de kind-ouder gesprekken als de kind-kind gesprekken zijn thema’s in dit meerjaren- team traject. 
Door kinderen en ouders meer bij de ontwikkeling te betrekken en deze ontwikkeling ook zichtbaar te 
maken, door af te stemmen op de leerbehoefte van de leerlingen, maar zeker ook door de leerling te 
“zien”, zal de intrinsieke motivatie van de leerlingen zeker groeien en zal de leerling zich prettiger en 
meer gewaardeerd voelen. 
 

Didactisch handelen 
Door inzet van extra handen kunnen we werken in kleine instructiegroepen binnen de verschillende 
vakgebieden. 
De extra ondersteuning moet opleveren dat leerlingen; 

- Meer aandacht krijgen. 

- Meer vaardigheden hebben (executieve functies) om te leren, leren . 

- Dat de luister-/werkhouding van leerlingen wordt verbeterd. 

- Dat ook de leerlingen die het wat moeilijker vinden, gemotiveerd blijven. 

- Dat de leerlingen weten wat ze leren (het leren zichtbaar maken met strategieën). 

- Doelgericht- en gemotiveerd leren. 

Twee ochtenden per week heeft elke unit een paar extra handen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het 
inzetten van medewerkers van Van Kraaij Educatie. 
Daarnaast heeft iedere unit 1 of 1,5 dag in de week een extra leerkracht. 
 

Sociaal emotionele ontwikkeling en Fysieke ontwikkeling. 
De komende jaren gaan we ook zeker extra inzetten op talentontwikkeling. Activiteiten die de leerlingen 
energie geven. Meer afwisseling in fysieke-, sociaal emotionele- en mentale inspanningen. 
Talenten en creativiteit moeten wel hun weg vinden. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de leerlingen 
deze ook kunnen ontdekken. Dat betekent zeker wat voor ons aanbod. De inspannende- en 
ontspannende activiteiten moeten beter op elkaar aansluiten, er moet verbinding ontstaan. 
We zetten de muzieklessen schoolbreed in. Alle units krijgen dit jaar in een periode 7 lessen van de 
muziekschool.  
Ook willen we meer dans opnemen in ons programma. Dansschool Almir zal aan de verschillende units 
danslessen verzorgen. 
Rots- en watertraining, een programma om kinderen  weerbaar te maken en te leren met hun emoties 
om te gaan,  wordt weer opgepakt en leerkrachten gaan zich hier verder in scholen. 
Techniek en creativiteit worden ingeroosterd en er worden workshops georganiseerd. 
 



We zetten ook extra in op leesmotivatie. Dit doen we in samenwerking met de bibliotheek en de 
gemeente Druten. Het project “de bieb op school” wordt geïmplementeerd. Een van de leerkrachten gaat 
zich scholen als leescoördinator. 
 
Voor NT2- en taalzwakke leerlingen hebben we ook formatie gekregen. Deze kinderen worden op 
meerdere momenten begeleid zodat zij beter aansluiten in de klas. 
 
Bij alle interventies worden materialen en programma’s aangeschaft om ze ook daadwerkelijk uit te 
kunnen voeren. 
Ook de prismagroep, onder leiding van Leon, krijgen financiële ruimte om meer materialen/ 
hulpmiddelen aan te schaffen. 
 
Dit zijn de interventies voor de komende jaren. 
Natuurlijk wordt dit jaarplan /NPO-plan regelmatig geëvalueerd. We kijken wat werkt, wat bijgesteld 
moet worden en hoe we dit duurzaam kunnen maken. 
Na de twee NPO- jaren willen we, het goede wat we hebben geleerd uit die periode, duurzaam in blijven 
zetten.  



 

   

 

Beste sportvriend(in), 
 

Sportproeverij: 
Dit jaar is er weer een Nationale Sportweek van 17 t/m 26 september 2021. 
De nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel bewegen en sporten te 
promoten/stimuleren.  
 
Actief Maas en Waal organiseert i.s.m. een aantal sportverenigingen daarom dit jaar tijdens de Nationale 
Sportweek een Sportproeverij op woensdag 22 september van 15.00 uur tot 17.00 uur. Deze Sportproeverij 
vindt plaats in MFA de Rosmolen te Beneden-Leeuwen. 
 

deelnemende sportverenigingen 

Badmintonclub Druten Druten 

Kickboksschool Hux Sport Beneden-Leeuwen 

Turnvereniging Fortis Beneden-Leeuwen 

Tafeltennisvereniging Trumelo Dreumel 

Volleybalvereniging Isala Beneden-Leeuwen 

Volleybalvereniging Touché Dreumel 

 
 
Wil je meedoen?: 
Aan de Sportproeverij kunnen maximaal 80 kinderen uit de groepen 3 t/m 8 deelnemen. Je kunt jezelf t/m zondag 19 
september opgeven via de website van Actief Maas en Waal. Deelname is geheel gratis!! 
Op woensdag 22 september ga je dan naar MFA de Rosmolen. Je kunt dan vanaf 15.00 uur bij de hierboven 
genoemde sportverenigingen meedoen aan een leuke activiteit, die 20 minuten duurt. Zo kun je tot 17.00 uur dus in 
totaal 5 keer aan een activiteit meedoen. Zorg ervoor dat je in sportkleding en met gymschoenen voor binnen 
verschijnt. 

 

Schrijf je snel in! 

Maak kennis met verschillende sporten en schrijf je snel in via: www.actiefmaasenwaal.nl/sportproeverij 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.actiefmaasenwaal.nl/sportproeverij


 

 
 

Kalender Nationale Sportweek 17 t/m 26 sept. 

Voor alle jeugd! 

wanneer wie wat 
 
waar voor wie 

 

20 september  
20 september  
20 september  
20 september 
 
21 september  
21 september  
21 september  
21 september 
 
22 september  
22 september  
22 september  
22 september 
 
23 september  
23 september  
23 september 
 
24 september  
24 september 
 
26 september  
26 september  
26 september 
 
1 oktober 

 

SJAH Horssen dansen  
SJAH Horssen dansen  
De Rietkampers scouting  
Judo Tora G-sport  stoeien/judo 
 
SJAH Horssen dansen  
SJAH Horssen dansen  
De Rietkampers scouting  
ZV De Gelenberg zwemmen 
 
Actief Maas en Waal Sportproeverij  
SJAH Horssen dansen  
SJAH Horssen dansen  
De Rietkampers scouting 
 
SJAH Horssen dansen  
De Rietkampers scouting  
Judo Tora judo/stoeien 
 
Badmintonclub Druten badminton  
Judo Tora judo/stoeien 
 
TV Bolete tennis  
LTC Dreumel tennis  
LTC De Gelenberg tennis 
 
ADG-Sportinstuif sport/spel  

 

Horssen 4 t/m 6 jaar  
Horssen 11 t/m 12 jaar  
Druten 8 t/m 10 jaar  
Boven-Leeuwen 4 t/m 18+ jaar 
 
Horssen 6 t/m 11 jaar  
Horssen 14 t/m 17 jaar  
Druten 11 t/m 16 jaar  
Druten 12 t/m 18 jaar 
 
Beneden-Leeuwen groep 3 t/m 8  
Horssen 7 t/m 9 jaar  
Horssen 13 jaar  
Druten 8 t/m 10 jaar 
 
Horssen 8 t/m 10 jaar  
Druten 5 t/m 7 jaar  
Boven-Leeuwen 4 t/m 18 jaar 
 
Druten 7 t/m 12 jaar  
Boven-Leeuwen 4 t/m 18 jaar 
 
Boven-Leeuwen 4 t/m 12 jaar  
Dreumel 4 t/m 12 jaar  
Druten 4 t/m 12 jaar 
 
Beneden-Leeuwen 13 t/m 18+ jaar 

 
 

 
* De sport/activiteit in de oranje kleur is speciaal voor mensen met een beperking! 
 
Ondanks de Covid-19 maatregelen is het op dit moment voor de binnensporten weer mogelijk om iets aan te 
bieden. Om dit goed te kunnen organiseren zijn er in verschillende accommodaties maatregelen van kracht. 
Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
Staat jouw activiteit niet op de kalender, maar wil je wel een kijkje nemen. 
Neem gerust contact op met de aanbieder in Sjors en wie weet kan je alsnog terecht! 
 
Aanmelden kan via www.ŵĞĞĚŽĞŶŝŶŵĂĂƐĞŶǁĂĂůŶ͘ů  
Heel vee plezier tijdens het ontdekken van jullie talenten! 



Sjors Creati ef  
 
 

Kalender september 2021 Sjors Sportief 
 

 

sport wie wat waar voor wie open/vol 

badminton BC Druten 

badminton

                             Druten 7 t/m 12 jaar open 

judo Judo Sho Shin judo/stoeien Druten 4 t/m 12 jaar vol 

scouting De Rietkampers scouting Druten 7 t/m 12 jaar open 

tennis 

LTC 

Dreumel

                                       tennis Dreumel 5 t/m 12 jaar open 

tennis LTC De Gelenberg TV 

tennis

                             Druten 7 t/m 12 jaar open 

tennis Bolete tennis Boven-Leeuwen 6 t/m 12 jaar open 

turnen Turnvereniging Fortis turnen Beneden-Leeuwen 4 t/m 12 jaar open 

volleybal Isala'77 volleybal Beneden-Leeuwen 4 t/m 12 jaar open 
 
 

Kalender september 2021 Sjors Creatief 
 

 

activiteit wie wat waar voor wie open/vol 

muziek De Nieuwe Muziekschool 

proeflesdag

                                  

Druten

                       5 t/m 12 jaar open 

muziek De Nieuwe Muziekschool 

AMV

                                  Druten 7 t/m 12 jaar open 

muziek De nieuwe Muziekschool muziek & beweging Druten 6 t/m 12 jaar open 

 

De sport/activiteit in de oranje kleur is speciaal voor mensen met een beperking! Covid-19 

maatregelen is het op dit moment voor de binnensporten weer mogelijk om iets aan te bieden. 

Om dit goed te kunnen organiseren zijn er in verschillende accommodaties maatregelen van 

kracht. Wij vragen hiervoor uw begrip.  

Staat jouw activiteit niet op de kalender, maar wil je wel een kijkje nemen. Neem gerust 

contact op met de aanbieder in Sjors en wie weet kan je alsnog terecht! 
 
 

* open/vol: De actuele stand van aanmeldingen is het moment van publiceren. Het kan zijn dat 

in de tussentijd andere activiteiten vol zijn. Wil je meedoen, neem gerust contact op met de 

betreffende aanbieder. 
 



Aanmelden kan via www.ŵĞĞ ĚŽĞ Ŷ ŝŶ ŵĂ Ă  Ğ Ŷ  Ă Ă ů  Ŷ ů  
 

Heel veel succes en plezier tijdens het ontdekken van jullie talenten! 

 


