
 

 
 
Appelrups nr. 7 14-10-2021 

Agenda 

Oktober 15 Maas & Waalse Bedrijvendag (unit 4) 
18-19 Oudergesprekken unit 3 en 4  

21 Schoolkamp unit 4 
22 Unit 4  vrij 
25-29 Herfstvakantie 

November 3 Kleintje Leste Mert 
4 School dicht 
5 Kinderen vrij (studiedag) 
10 “Groep 8 maakt kennis met het VMBO” 
11 Promoshow Mad Science/ kledinginzamelingsactie 
24 Pietenochtend unit 1 en 2 

 

Reminder 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ouder-kind gesprekken unit 3 en 4 

 
 

Mededelingen vanuit de units 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op maandag 18  en dinsdag 19 oktober vinden de oudergesprekken van unit 3 en 4 plaats.  
De leerlingen van unit 4 zijn afgelopen week druk bezig geweest met het invullen van hun eigen 
doelenkaart. Ze hebben hierop aangegeven waar ze de komende periode hun focus op willen 
leggen. Deze doelenkaart zal ook leidraad zijn voor het ouder-kind gesprek. Wilt u a.u.b. samen met 
uw kind het laatste vakje invullen en de doelenkaart bij u hebben tijdens het ouder-kindgesprek. 
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• Om de veiligheid van de kinderen te garanderen, vragen we u nogmaals om niet te 
parkeren op de parkeerplaatsen bij de poort aan de Postelkamp!!  

• Ouders van de peuters mogen pas om 8.35 uur met hun kind mee naar binnen. We 
hoeven gelukkig geen anderhalve meter afstand meer te houden, maar we merken wel 
dat het anders erg druk wordt in de gangen. 

• Fijn dat iedereen zich houdt aan wie er met de fiets naar school mag komen. Dit zorgt 
ervoor dat de leerlingen nog meer plek hebben om te spelen, want alle fietsen passen in 
het fietsenhok. Met dank aan de plein coachen van groep 7 en 8! 

Unit 3:  

• Op vrijdag 22 oktober sluiten wij ons IPC-project "Jong en Oud" af met een "Funbattle". 
De kinderen van unit 3 mogen deze dag verkleed als opa, oma of baby naar school komen. 

Unit 4:  

• Na de voorrondes in de klassen is er gisteren door 6 leerlingen gestreden om de titel 
“Voorleeskampioen van De Appelhof”. Ze hebben het allemaal ontzettend goed gedaan, 
maar er kan er maar 1 de winnaar zijn. Lynn de Buck gaat door naar de volgende ronde, die 
zal plaatsvinden in de bibliotheek in Druten. Daar zal zij het opnemen tegen andere 
kampioenen uit de regio. Succes Lynn! 
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Kleintje Leste Mert 

 
 

Schoolfruit groepen 1 t/m 8 

 
 

Hieperdepiep 

 

 
♪ Jiyan Eglenen ♪ Buke Sarac ♪ 

♫  Lilly Scholtz ♪ Cezar Damian ♫ 

♪ Don Stevens ♫ Yavuz Özdemir ♪ 

♫  Maya Pantus ♪ Juf Marion ♫ 

Vanaf de week van 15 november starten we weer met het schoolfruitproject. Dit betekent dat 
uw kind 20 weken lang 3x per week voor de 10 uur-pauze een stuk groente of fruit van school 
krijgt. Op de overige dagen zorgt u zelf voor een stuk groente of fruit voor de 10 uur-pauze en 
voor de 12 uur- pauze voor een gezonde boterham, groente, fruit of een naturel cracker of 
rijstwafel. 
Drinken geeft u mee in een drinkbeker. Er mogen geen pakjes drinken, koeken, snoep etc. mee 
naar school worden genomen. Heeft uw kind dit wel bij, dan geven wij het weer mee naar huis. 
Op welke dagen uw kind een stuk groente of fruit voor de 10 uur-pauze van school krijgt, is nu nog 
niet bekend, maar hoort u zo spoedig mogelijk. 

Ondanks dat de Leste Mert niet doorgaat, willen wij dit op school toch vieren…..en wel op 
woensdag 3 november. Kinderen mogen verkleed als boer/ boerin, of koe naar school komen en 
we eten die dag pannenkoeken. Hiervoor graag een bord en bestek (voorzien van naam) met uw 
kind meegeven. 
 

• Op donderdag 21 oktober vindt het schoolslapen van unit 4 plaats. De leerlingen kunnen 
die dag tussen 14.30 uur en 15.30 uur hun slaapspullen komen brengen. Lukt dit niet dan 
moeten ze die ’s avonds meebrengen.  
De leerlingen worden om 19.00 uur op school verwacht (thuis eten). Nadat we de slaapzaal 
hebben ingericht, gaan we richting Drutens bosje alwaar we ons gaan vermaken. We 
spelen o.a. Levend Stratego. Als we terug op school zijn, kunnen we nog een uurtje van 
discomuziek genieten en dan is het alweer bedtijd. 
Vrijdagochtend genieten we nog van een ontbijtje en daarna hebben we die dag vrij. Het 
zou fijn zijn als de papa’s en/of mama’s de kinderen en hun spullen om 8.00 uur komen 
ophalen bij de poort aan de Koningsweg.  
We gaan er een leuke en gezellige avond en nacht van maken! 

 

                                   


