
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 10 19-11-2021   
  
Agenda 

November 23 Schoen zetten 
23 Voetbalclinic Unit 3 
24 Pietenochtend Unit 1 en 2 

December 01 Sintviering 
23 Kerstviering 

 27 december-10 januari Kerstvakantie 

 
Schoolfruit 

 

 
Dinsdag ananas 

Woensdag waspeen 
Donderdag appel 

 

  
Groen Schoolplein 

Het schoolplein weer een stukje groener !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gisteren hebben de kinderen in groepjes geholpen 
om het schoolplein aan te planten met bomen en 
struiken. Het plein is nog mooier geworden dan het 
al was…. het is nu écht een groen schoolplein 
geworden. 
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Corona 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Vanuit allerlei bronnen horen en lezen we dat er nog steeds een toename van corona 
besmettingen is. Er zijn basisscholen en kinderopvang die helaas hun deuren sluiten, omdat er 
teveel kinderen maar ook medewerkers positief getest zijn.  
Tot voor kort konden kinderen en partners naar school en werk als er een positief geteste 
huisgenoot was en zij zelf negatief getest waren. Nu moet het gehele gezin thuisblijven als er 
iemand corona heeft, ook als de rest van het gezin negatief getest is. Het aantal kinderen wat 
positief test is erg groot op dit moment en wat leerkrachten betreft….er zijn geen invallers. 
Door de toename van coronabesmettingen en door het feit dat kinderen op én na school, clubjes 
e.d., elkaar ontmoeten, is het niet mogelijk de bron te ontdekken. Het contactonderzoek van de 
GGD is dan ook beperkt en soms niet meer mogelijk. 
 
Ook op onze school hebben we te maken met een toename van coronabesmettingen bij de 
kinderen. Gelukkig hebben we nog geen groepen naar huis hoeven sturen, omdat het om enkele 
gevallen per groep/unit gaat. Bij 3 besmettingen in een groep moet dit wel gebeuren. Hierover 
hebben we contact met het scholenteam van de GGD. 
 
Ouders en verzorgers van enkele groepen hebben een GGD brief ontvangen met daarop de 
mededeling dat er een kind besmet is in de groep en nadere informatie hoe te handelen. (Namen 
worden niet genoemd in de brief, dit valt onder de AVG wet.) 
In principe valt iedere leerling en leerkracht van die groep onder “nauw” contact en dus moet 
ieder goed gevolgd worden, thuis en op school, en bij klachten getest worden.  
Wij, of de GGD, vragen de ouders van het besmette kind contact op te nemen met vriendjes/ 
vriendinnetjes als er sprake is geweest van logeer-/speelpartijtjes. 
 
De leerkrachten hebben wel al maatregelen getroffen voor het geval we weer over moeten op 
digitaal onderwijs. Bijv. huiswerk- en weektaken staan bij de oudste leerlingen weer genoemd (of 
nog steeds genoemd) in TEAMS. De kinderen weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Voor 
kinderen die niet te ziek thuis zijn, is dit al een manier om toch met de leerstof verder te kunnen. 
De leerkrachten zorgen voor contactmomenten waarop ze deze kinderen verder kunnen helpen. 
 
We ventileren weer veel en nog steeds nemen we alle hygiënische maatregelen in acht. 
Handen wassen, extra poetsen en mondkapjes voor ieder die de school binnenkomt. 
We hopen dat we samen met u en alle inspanningen corona  zoveel mogelijk buiten de deur 
kunnen houden. 
 

 
Unit 3 

• De voetbalclinics van dinsdag 23 november voor Unit 3 gaan door! Voorwaarde vanuit 
school is dat de vrijwilligers zoveel mogelijk afstand van de kinderen houden en bij SCP 
mag er geen publiek aanwezig zijn. Zie infobrief. We wensen de kinderen een leuke clinic! 

 

• In Teams plaatsten wij bij bestanden wekelijks een rooster voor het thuiswerken. De 
kinderen zijn op de hoogte waar zij dit kunnen vinden. Indien nodig kan de laptop met de 
wachtwoorden aan de poort worden opgehaald. Neem hiervoor contact op met de eigen 
leerkracht.  

 
 
 



Sinterklaasviering op school 

Vorige week is de school weer in Sinterklaassfeer gebracht. Martine en Gerdien bedankt hiervoor. 
 
Woensdag is de Pietenochtend voor de groepen 1 t/m 4. We gaan op deze dag per klas allemaal 
leuke opdrachten en spelletjes doen. De kinderen hoeven voor de 10 uur-pauze geen fruit en 
drinken mee te nemen, maar denkt u wel aan een lunch! We gaan er een leuke ochtend van 
maken. 
 
Dinsdag mogen de kinderen een extra schoen 
meebrengen!! 
 
 
Op woensdag 1 december komt de Sint op school! De 
kinderen van Unit 1 en 2 krijgen een leuk cadeautje en de 
kinderen van Unit 3 en 4 spelen het dobbelspel. 
  

 
Hieper de piep 

 ♪♫    
                                                                 

                                                                              Danny Verduyn Lunel     Noelle van Kuijl    
 
                                                                        Leyya Sarac   Elyne van Kleef    Nick Meeuwsen  
 
                                                                                                         Juf Trea 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Op dinsdag 23 november worden de groepen 5/6ABC van IKC De Appelhof verwelkomd op 
de voetbalvelden van SCP. 
Vanuit Actief Maas en Waal organiseren wij in samenwerking met vrijwilligers van SCP  een 
leuke gymles in de vorm van een voetbaltraining. 
De clinic bestaan uit een circuit waarbij diverse voetbaltechnieken geoefend worden.  
 

Om de tijd zo goed mogelijk te benutten, is het handig om uw kind deze dagen/dagdelen in 
trainingspak naar school te sturen. Voetbalschoenen kunnen natuurlijk ook in een tas 
worden meegenomen!  
 
Vanwege de nieuwste Covid-19 maatregelen is er geen publiek toegestaan 
 
Programma dinsdag 23 november 

Groep Tijd  locatie 

5/6 A 10.00-11.00 SCP 

5/6 B 11.00-12.00 SCP 

5/6 C 12.00-13.00 SCP 

 
 
Bij slecht weer is er helaas geen alternatief en gaan de voetbalclinics niet door! 
 
Na afloop krijgen de kinderen een flyer mee.  
Houd ook de website www.meedoeninmaasenwaal.nl 
in de gaten waar regelmatig proeftrainingen of andere activiteiten worden aangeboden 
 
Met sportieve groet, namens IKC De Appelhof, 
Ton Hom, combinatiefunctionaris Actief Maas en Waal.  
                                           

http://www.meedoeninmaasenwaal.nl/

