
 

 
 
Appelrups nr. 8 21-10-2021 

Agenda 
Oktober 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 

 

Bijlagen 
 
 
 

 

Ouderbijdrage 

 
 

Kleintje Leste Mert 

 
 

Kledinginzamelingsactie 

 
 

Mededelingen vanuit de Units 

 

 

IKC de Appelhof 
Postelkamp 2 6652 BE Druten 
tel. 0487-513766 
www.ikcdeappelhof.nl 
info-appelhof@groeisaampo.nl 

Na de vakantie krijgt u weer een factuur voor de ouderbijdrage van uw kind. Dit is een vrijwillige 

bijdrage…..wij kunnen u niet verplichten deze te betalen. Echter, zonder deze bijdragen kunnen 

wij als school geen leuke dingen meer organiseren voor uw kind. Denkt u aan de Sint- en 

Kerstviering, Kleinte Leste Mert, Carnaval, de laatste schooldag en het afscheid van groep 8. Voor 

deze en alle andere activiteiten is immers geld nodig. 

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 11 november wordt er weer kleding ingezameld. Het geld dat hiermee wordt 
opgehaald gaat naar de leerlingen van De Appelhof. U kunt het volgende bij Mireille inleveren: 
schoon en niet kapotte kleding, lakens, gordijnen, knuffelbeesten, riemen, handtassen en (aan 
elkaar gebonden) schoenen. 
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• Brief invalproblematiek 

• Activiteitenkalender Sjors Sportief 

Unit 3: 
Na de vakantie starten we met het IPC-thema: 'Red de wereld'. De kinderen mogen 
daarvoor spulletjes meebrengen voor de aankleding van de klas. Denk aan knuffels, 
camouflagenet etc.  Alles wat past bij het regenwoud/jungle. 

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


 

 

Ouders in de school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieperdepiep 

 

 

♪  Iske Jacobs ♪ Jay-Lynn Jacobsen ♪  

Thomas Brouwers ♪  Nicole Hermens 
 

♫Vladimir Radu ♪ Dev van Tiest ♫ 
 

♪ Ties van de Geijn ♫ Syl Claasen ♪ 
 

♫ Yusuf Tetik ♪ Zumra Tetik ♫Teyl Molanus 
 

♪ Vin van den Hurk ♫ Juf Marja ♪ 

IKC de Appelhof wenst 
iedereen 

een fijne herfstvakantie 

               

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). 
 


