
 

 
 

Appelrups nr. 4 23-09-2021 

Agenda 

September 27 Start “Week tegen pesten” 

Oktober 11-12 Oudergesprekken unit 1 en 2 

18-19 Oudergesprekken unit 3 en 4 

21 Schoolkamp unit 4 

22 Unit 4 vrij 
25-30 Herfstvakantie 

 

Bijlagen 

 
 

Feestweek 

 
 

 

IKC de Appelhof 
Postelkamp 2 6652 BE Druten 
tel. 0487-513766 

www.ikcdeappelhof.nl 
info-appelhof@groeisaampo.nl 

• Informatiebrief sportproeverij nationale sportweek 

• 10@10 challenge 

• Informatiebrief Torenuiltjes 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde feestweek met als klap op de vuurpijl een gezellige 

laatste vrijdag. Leerlingen van groep 1 t/m 8 die samen hebben genoten van een spelletjesdag. 

Heel leuk om te zien hoe leerlingen van de onderbouw opkeken tegen de leerlingen van de 

bovenbouw en hoe de oudere kinderen zich verantwoordelijk voelden voor de jongeren.  

Dit unit doorbrekend deelnemen aan activiteiten is door leerlingen en leerkrachten erg goed 

bevallen…..we gaan proberen dit vaker te organiseren! 

 

Wethouder Gerard de Wild was deze dag ook aanwezig om ons te feliciteren en Boris van Arnhem 

van de gemeente Druten gaf ons een mooi cadeau. Hij had verschillende boekjes over 

“Duurzaamheid”. Dit in het teken van ons groene schoolplein. 

Daarnaast hebben we een zeer welkom cadeau ontvangen van de ouders van de OR (zie foto). 
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Ouders in de school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week zijn de uitnodigingen verstuurd om u aan te melden voor Parro. Parro wordt zoals 
eerder aangegeven de nieuwe communicatie-app. U zult hier in het begin vooral mededelingen 
op ontvangen. Stap voor stap zullen we steeds meer gebruik gaan maken van de verschillende 
mogelijkheden van Parro. 
 

Doordat we nu hebben ervaren hoe het is om geen dagelijkse inloop van ouders te hebben, zijn 
we tot iets andere inzichten gekomen. Het één geeft duidelijk meer rust in de school, het andere 
maakt dat we als school laagdrempelig blijven, regelmatig contact met ouders hebben en 
kinderen aan ouders kunnen laten zien waar we mee bezig zijn. Deze bevindingen leven bij 
kinderen, ouders en leerkrachten. Vandaar dat we de volgende keuze hebben gemaakt. We 
bekijken hoe dit ons allen bevalt. 
Na de herfstvakantie mogen de ouders van leerlingen van unit 1 en 2 op maandag én vrijdag hun 
kinderen naar binnen brengen. 
De ouders van leerlingen van unit 3 en 4 mogen op woensdag met hun kinderen naar binnen. 
De ouders van de peuters komen de kinderen elke dag naar binnen brengen. 
De inloop van unit 1 t/m 4 is van 8.15 uur tot 8.25 uur. We kunnen dan om 8.30 uur ook echt met 
de les starten. 
De inloop van de peuters is van 8.35 uur tot 8.45 uur. 
*N.B. Als de school uit is, houden we de afspraak dat alle ouders buiten de poort wachten op hun 
kind(-eren). 
 
Bovendien vinden in de week van 11 oktober oudergesprekken plaats van de leerlingen van unit 
1 en 2. In diezelfde week mogen groepjes ouders van 8.15 uur tot 8.30 uur mee naar binnen voor 
de inloop. De kinderen kunnen dan hun leeromgeving laten zien. U ontvangt de indeling 
binnenkort van de leerkracht. 
In de week van 18 oktober vinden de ouder-kind gesprekken plaats van unit 3 en 4. Na het 
gesprek met de leerkracht, of tussen twee gesprekken in (broers/zussen), mogen de leerlingen 
hun ouders rondleiden in hun leeromgeving buiten de klas. Dit mag ongeveer 15 minuten duren. 
 



Mededelingen vanuit de units 

 
 

Mededelingen vanuit de PSZ 

 
 

Week tegen Pesten 

 
 

Torenuiltjes 

 
 

Hieperdepiep 

 
 

• Unit 1 
De leukste tas van Nederland voor groepen 1/2 ABC van IKC de Appelhof. 
De speeltas zit vol spelmaterialen en ideeën om iedere dag minstens een uur actief bezig te zijn. De 
speeltas is afgeleid van de B3-rugzak: B3 staat voor Bewegen, Binnen en Buiten. B3 biedt plezier voor 
twee en is speciaal ontwikkeld om ouders en kinderen te stimuleren om samen te spelen én te 
bewegen.  
Wat is de speeltas?  
Leerlingen krijgen de speeltas om de beurt vanuit school mee naar huis voor een afgesproken 
periode. Hierin zitten spelmaterialen en ideeën waarmee ouder en kind elke dag samen kunnen 
spelen: binnen of buiten. 
Vanuit de samenwerking met Actief Maas en Waal hebben wij als basisschool IKC de Appelhof de 
mogelijkheid gekregen om actief met de speeltas aan de slag te gaan en de verschillende spelletjes en 
materialen uit te proberen. Unit 1 start eind september. De eerste 4 kinderen krijgen de speeltas voor 
een afgesproken periode mee naar huis. De speeltas, oftewel B3-rugzak is gekoppeld aan een 
website: http://www.b3rugzak.nl  Hier kunnen kinderen zelf hun spelfilmpjes uploaden naar Youtube 
en bekijken. Zo ontstaat een brede community. 
Voor meer info: zie  http://www.actiefmaasenwaal.nl/beweegtas-is-leukste-tas-van-nederland                                                                                                                                

• Unit 3 

Komende week staat de tafel van 2 centraal (herhaling). Deze kunt u thuis ook met uw kind oefenen. 

• Unit 4 

Leerlingen die het leuk vonden, hebben informatie meegekregen voor een typecursus. 

Indien  uw  kind  niet  naar  de  groep  kan  komen,  wilt  u  dit  dan  via  het  ouderportaal  doorgeven. Blijft u 

het ouderportaal in de gaten houden voor nieuwe mededelingen. 

Van 27 t/m 1 oktober is de Week Tegen Pesten. Ook De Appelhof schenkt hier aandacht aan. We 
doen dit vanuit een positieve insteek. Alle groepen hebben afgelopen weken gewerkt aan een 
groepsmissie….Wat voor groep willen we zijn. Door het creëren van een positief groepsklimaat willen 
we ervoor zorgen dat alle leerlingen zich fijn en veilig voelen op school. De groepsmissies worden 
centraal in de aula opgehangen. 

De leerlingen van groep 8 hebben vorige week een mail met informatie over de Jeugdcarnaval van De 

Torenuiltjes gekregen. In de bijlage nogmaals de brief. 

 

 
♪ Otis van Eldijk ♪ Nana Hamad♪ 

♪ Madelief Verlinden ♪ Maylin Nederkoorn ♪ 

♫ Delano Krosman ♪ Raff van Lent ♪ 

♪ Caine  de Kleijn ♫ Amy van Hesteren ♫ 

♪ Siem Lamers ♪ ♫ 

 

                  ♫ Juf Anneke ♪♪ 

http://www.b3rugzak.nl/
http://www.actiefmaasenwaal.nl/beweegtas-is-leukste-tas-van-nederland


 

 

 
 

 
 

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: 

https://www.actiefmaasenwaal.nl/nationale-sportweek-sportproeverij-2021 
 

 

 

 

https://www.actiefmaasenwaal.nl/nationale-sportweek-sportproeverij-2021


 

10@10 Challenge 

Op woensdag 22 september vindt de 10@10 Challenge plaats. Met een aantal bekende sporters 
brengen we jouw leerlingen in beweging tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek. Zo ontdekken 
zij in 10 minuten verschillende soorten sporten. Want hoe leuk is het om samen te sporten met 
deze topsporters die van hun hobby hun beroep hebben gemaakt! 

Meedoen is super eenvoudig! 
1. Schrijf jouw klas in via het inschrijfformulier 
2. Ontvang per mail een toolkit met o.a. een video van onze topsporters voor op het digibord en de 
bijbehorende handleiding. 
3. Doe tijdens de Nationale Sportweek de 10@10 Challenge met jouw klas. 
4. Maak een foto of video tijdens de 10@10 Challenge, tag @10at10 en gebruik de hashtags 
#10at10, #BeActive & #sportdoetietsmetje. Plaats alleen foto’s / video’s als dit mag zonder de 
privacy van de kinderen te schenden. Kun jij het niet online delen, deel de foto / video via 
sara.sportweek@nocnsf.nl om alsnog kans te maken. We kiezen een winnaar zonder dit beeld 
online te delen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://eepurl.com/g8bDob


 
 
 
 
Beste ouders, 
  
Op de 11e van de 11e barst hopelijk weer het carnavalsseizoen weer los. Na een jaar vol met maatregelen, 
online activiteiten, etc. zijn wij allemaal weer toe aan dit geweldig feestje. 
Hoe het er uit gaat zien is nog niet bekend en zal afhankelijk zijn van de dan geldende regels.  
Carnaval is een feest voor groot en klein, vol van creativiteit en verbroedering. Rangen en standen doen er 
niet meer toe en heel het dorp is een groot feestterrein. Wij vinden het heel belangrijk om de jeugd hierin 
mee te nemen om zo de toekomst te waarborgen. 
Voor het komende carnavalsjaar zijn wij weer op zoek naar een nieuwe jeugdprins(es), adjudant, pages en 
raad. Kinderen uit groep 8 die banden hebben met Puiflijk mogen hier aan mee doen. 
Omdat er afgelopen jaar geen carnaval gevierd kon worden, zijn enkele kinderen die vorig jaar zich hebben 
opgegeven ook weer gevraagd om hier aan mee te doen. 
Indien uw zoon/dochter interesse heeft, nodigen wij u van harte uit voor de informatieavond over het 
jeugdcarnaval in Puiflijk. Tijdens deze avond kunnen kinderen worden opgegeven en er komen ook nog 
tonnen te staan op ’t Geerke en de Appelhof. 
De informatieavond vindt plaats op maandag 20 september om 19:00 uur in onze residentie, zaal Mulders 
(cafégedeelte). 
Laat even weten of u hierbij aanwezig kunt zijn via h.vankessel2@telfort.nl 
Wij hopen op een grote opkomst. 
 
 
Een carnavaleske groet,  
Jeugdcommissie de Torenuiltjes 
Anja, Jessica, Harm, Danny en Toine    
 
 
 
 
 
 
 

Naam kind  

Welke school zit je?  

In welke groep of klas?  

Telefoonnummer ouder(s)  

Emailadres ouder(s)  

  

Ik wil graag ……… 0 prins of prinses worden 

(je kunt meer rollen aangeven) 0 adjudant worden 

 0 page worden 

 0 maakt niet uit, ik wil alles 

 0 raad van 11 

 
Dit ingevulde strookje kun je afgeven tijdens de informatieavond, versturen via de mail 
h.vankessel2@telfort.nl of in de tonnen op school doen. 15 oktober sluit de inschrijving. 

mailto:h.vankessel2@telfort.nl
mailto:h.vankessel2@telfort.nl

