
 

 
 
Appelrups nr. 5 30-09-2021 

Agenda 

Oktober 11-12 Oudergesprekken unit 1 en 2 
18-19 Oudergesprekken unit 3 en 4 

21 Schoolkamp unit 4 
22 Unit 4 vrij 
25-29 Herfstvakantie 
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IKC de Appelhof 
Postelkamp 2 6652 BE Druten 
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05 
30-09-2021 

• “Verbonden door licht” 

• Van alles te doen in de bieb 
 

Afgelopen week is er in alle klassen aandacht besteed aan De Week Tegen Pesten. Juf Trea, onze 
anti-pest coördinator, is de groepen in geweest om te vertellen dat leerlingen (naast de eigen 
leerkracht) ook altijd bij haar terecht kunnen als ze zich gepest voelen. 
We hebben met z’n allen een vuist gemaakt tegen pesten. In alle groepen zijn we vanaf week 1 
bezig geweest met klasse(n)kracht. Van daaruit hebben alle groepen regels en afspraken  en een 
groepsmissie gemaakt. Vanuit een positief groepsklimaat proberen we ervoor te zorgen dat alle 
leerlingen zich fijn en veilig voelen op school. 

   

                                                                          

 

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


Mededelingen vanuit de units 

 
 

Sparen voor de schoolbieb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hieperdepiep

 
 

 
♪ Laura Hermens ♪ Lars van Zachten ♪ 

♫  Harrison Busscher ♪ Maud de Vaan ♫ 

♪ Miel Reuser ♫ Elise Spierings ♪ 

♫ Pim Reuser ♪ Joy van Zanten ♫ 

Dansen 
Ook deze week hebben de groepen 5 t/m 8 weer heerlijk gedanst met Almir!! 
   

                                               
Unit 4 

• Woensdag 6 oktober zijn de voorrondes van de voorleeswedstrijd in de klassen. Woensdag 13 
oktober is de finale van De Appelhof. 

• Vrijdag 15 oktober wil stichting Groeisaam i.s.m. het Techlokaal 
een “Bedrijvendag” organiseren voor de scholen uit de gemeenten Druten en West Maas en 
Waal. 
Op deze dag brengen kinderen uit de groepen 7 en 8 een bezoek aan een bedrijf. Het doel 
hierbij is kinderen informeren en geïnteresseerd krijgen voor verschillende technieken die bij 
bedrijven gebruikt worden. Deze datum is bewust gekozen, omdat dit de tweede week van de 
Kinderboekenweek betreft. Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Beroepen’. Een bezoek 
aan een bedrijf sluit hier natuurlijk naadloos op aan. Verdere informatie volgt z.s.m.. 

 

Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen de Appelhof, 
ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna 
een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor de schoolbieb’. Hoe 
meer ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken de Appelhof bij Bruna mag uitzoeken! 
 
Hoe werkt de actie ‘Sparen voor je schoolbieb’? 
• Ouders kopen een kinderboek bij Bruna en leveren de kassabon in bij de Bruna. 
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een 
waardebon. 
• De school mag voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een 
Bruna-winkel. 
Wij hopen dat kinderen én ouders meedoen, want leesplezier creëer je samen! 
 



Aan alle leerlingen, hun ouders/verzorgers en onderwijspersoneel 

 

 

 

Graag willen we jullie attenderen op de mogelijkheid om overleden opa’s, oma’s, 

familieleden, vrienden, buren of andere mensen die je dierbaar waren te kunnen gedenken. 

Dit op een bijzondere manier en op een bijzondere plek in Druten.  

 

Voor de achtste keer organiseren wij  

 

Verbonden door Licht 
Op de begraafplaatsen in het centrum van Druten 

 

zaterdag 30 oktober van 18.30 tot 21.00 uur 

zondag 31 oktober van 11.00 tot 15.00 uur  

 

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om Verbonden door Licht te kunnen bezoeken, is 

er dit jaar voor 2 tijdstippen gekozen. 

 

De begraafplaatsen aan de Molenstraat en de Molenhoek te Druten zijn sfeervol ingericht. Er 

zal muziek klinken en verspreid over de begraafplaatsen worden diverse mogelijkheden 

geboden om te herdenken: Hemelse post, Zee van Licht en de Verbindende Treden zijn daar 

een aantal van. Nieuw dit jaar zijn de Sterrenpoort en Fonkelingen.  

Voor het ritueel Sterrenpoort mag je een zelfgemaakte ster (max 20cm) meenemen en 

ophangen. 

 

Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd. 

We hopen jullie te ontmoeten op 30 of 31 oktober! 

 

 

 

Met warme groet,  

 

Organisatoren Verbonden door Licht 

 

Henriëtte van den Beld 

Marieke van de Klok 

Marietje Gerritsen 

Jose Verheij 

Romy Hommersom 

Jop Dekkers 
 
 
 
 
 
 



Beroepenspeurtocht | 6 t/m 16 oktober 

 

Durf jij te worden wat je wilt? Doe de Beroepenspeurtocht in de Bieb! 

Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek is "Worden wat je wil". 
Weet jij al wat je wilt worden? 
In de bibliotheek kun je een leuke beroepenspeurtocht doen en wie weet kom je dan 
wel op ideeën! 
In elk geval ontdek je veel leuke weetjes over allerlei beroepen. 

Hoe werkt het? 
In de Bieb van Druten, Beneden-Leeuwen en Dreumel hangen 10 grote stickers met 
weetjes over beroepen. Deze beroepen zijn afkomstig uit 4 kinderboeken. Bij de 
speurtocht hoort een waar-of-niet-waar vragenformulier. Zoek eerst alle stickers en 
lees wat er op staat en maak daarna het vragenformulier. 
Hoeveel heb jij er goed? 

  



Vragenuurtje politieagent | woensdag 6 oktober 

 

Altijd al willen weten hoe je een politieagent wordt en wat een politieagent 
allemaal doet? Stel jou vragen aan een echte politieagent! 

Wat gaan we doen? 
Je kunt vragen stellen en de politieagent vertelt jou alles wat je wilt weten. Met een 
beetje geluk komt er ook een politieauto! Ook daar mag jij alles over vragen en 
misschien wel even binnen kijken. 

Voor wie? 
Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 7-12 jaar. 

Kosten en aanmelden 
Deze activiteit vindt plaats in bibliotheek Druten op woensdag 6 oktober om 15.00 
uur en is gratis. 

Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil 
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist 
in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van 
droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze 
willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende 
zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om 
over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 
kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later! 

 

 

 

 



Schrijversbezoek Pim Lammers | zaterdag 9 oktober 

Worden wat je wil? Dat betekent dat alles kan! Schrijver Pim Lammers komt naar de 
bieb om met jou te dromen over wat je allemaal kunt doen als je later groot bent. 
Boer, dierenarts of misschien wel bankrover? Alles kan, zolang jij jezelf maar bent. 

Wie is Pim Lammers? 
Pim Lammers (1993) schrijft voor volwassenen én voor kinderen. Begin 2017 
verscheen zijn debuut ‘Het lammetje dat een varken is’ met illustraties van Milja 
Praagman (Zilveren Griffel 2018). Andere boeken van zijn hand zijn onder andere 
‘De boer en de dierenarts’ (Prentenboek TopTien 2020) en ‘Het grote kleine monster’ 
(Nominatie KJV 2019/2020). 

Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil 
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist 
in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van 
droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze 
willen worden. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te 
denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat 
je wil en alvast dromen over later! Kijk voor meer Kinderboekenweek-activiteiten op 

  

https://rivierenland.op-shop.nl/15988/schrijversbezoek-pim-lammers/09-10-2021


Kinderboekenweek Klooien: maak een stop-motionfilmpje met lego-poppetjes 

 

Het is weer tijd om te gaan klooien! Dit keer gaan we aan de slag met een hele 
berg lego-beroepenpoppetjes en stop-motion. Laat jouw favoriete beroep tot 
leven komen! 

Wat gaan we doen? 
Stilstand én beweging: stop-motion is het allebei. Je mag zelf een verhaal verzinnen 
en daarna aan de slag met de LEGO om je verhaal om te zetten naar een filmpje. Dit 
doe je door het maken van heeeeel veeeeel foto’s, waarbij je je lego-poppetjes 
steeds een stukje verzet. Kom deze leuke techniek uitproberen en maak jouw eigen 
lego beroepenfilmpje. 

Voor wie? 
Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 7-12 jaar. 

Kosten en aanmelden 
Deze activiteit vindt plaats in verschillende vestigingen binnen Bibliotheek 
Rivierenland. Meld je aan, want er is maar beperkt plek! Meedoen kost € 3,50. 

maandag 11 oktober | 15:00 - 16:30 | bibliotheek Dreumel 
https://rivierenland.op-shop.nl/16603/kinderboekenweek-klooien-maak-een-stop-motionfilmpje-met-lego-
poppetjes/11-10-2021 

 
dinsdag 26 oktober | 10:00 - 11:30 | bibliotheek Druten 
https://rivierenland.op-shop.nl/16601/kinderboekenweek-klooien-maak-een-stop-motionfilmpje-met-lego-
poppetjes/26-10-2021 

Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil 
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist 
in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van 
droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze 
willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende 
zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om 
over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 
kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!

https://rivierenland.op-shop.nl/16603/kinderboekenweek-klooien-maak-een-stop-motionfilmpje-met-lego-poppetjes/11-10-2021
https://rivierenland.op-shop.nl/16603/kinderboekenweek-klooien-maak-een-stop-motionfilmpje-met-lego-poppetjes/11-10-2021
https://rivierenland.op-shop.nl/16603/kinderboekenweek-klooien-maak-een-stop-motionfilmpje-met-lego-poppetjes/11-10-2021


Theatervoorstelling André het astronautje 4+ | zondag 31 oktober | 11:00 uur 

 

 
In deze solovoorstelling maken kinderen op speelse wijze kennis met de ruimtevaart, 
het leven als astronaut én met onze mooie maar kwetsbare planeet. 
 
De voorstelling is een samenwerking van Agora Theater en Bibliotheek Rivierenland. 
Ben je lid van de bibliotheek dan krijg je € 2.50 korting op je kaartje. Reserveren kan 
via het Agora theater. 
https://www.agoratheater.nl/programma/?TwwAction=TicketShopActivityDetail&amp;
TwwActivityID=92260 
 
 
André het astronautje is geïnspireerd op de belevenissen en ervaringen van 
astronaut André Kuipers. Hij woonde en werkte meer dan een half jaar in het 
internationale ruimtestation ISS. 
 
Eerder verschenen al vijf boeken over het astronautje. André Kuipers was tevens de 
schrijver van het prentenboek voor de Kinderboekenweek 2019. De boeken zijn 
geïllustreerd door Natascha Stenvert. 
 
Deze voorstelling is ontwikkeld in nauwe samenwerking met André Kuipers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


