
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 9 05-11-2021   
  
 
Agenda 

November 10 ‘Groep 8 maakt kennis met het VMBO’ 
11 Kledinginzameling  
24 Pietenochtend Unit 1 en 2 

December 01 Sintviering 
23 Kerstviering 

 27 december-10 januari Kerstvakantie 

 
 
Nieuwe maatregelen 

Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen dinsdag is er met instemming van de MR 
besloten om voorlopig weer de kinderen bij de poort op te halen en weg te brengen. 
Helaas heeft het wegbrengen van uw kind(eren) in school nog maar op 2 dagen plaatsgevonden, 
maar we kunnen de 1,5 meter afstand maatregel niet hanteren met een grote bewegende groep 
ouders in school. Bovendien willen we risico op besmetting voor de leerkrachten zoveel mogelijk 
beperken om te voorkomen dat als leerkrachten uitvallen we door gebrek aan invallers groepen 
naar huis moeten sturen. De overige contactmomenten met de leerkrachten blijven wel van 
kracht. De ouders van de peuters zullen door KION op de hoogte worden gebracht. 
In de bijlage treft u de brief die deels door het crisisteam en deels door Marja is geschreven. 

 
Kleintje Leste Mert 

Afgelopen woensdag hebben we Kleintje Leste Mert gevierd. 
De kinderen hebben heerlijk gesmuld van de pannenkoeken en erwtensoep. 

 
Tanja (moeder van Aniek, Hein en Milou de Best) bedankt voor 
de gluten- en koemelkvrije pannenkoeken  
en ouders van de OR bedankt voor de verzorging  
van weer een leuke Kleintje Leste Mert! 
 
 

 
Kledinginzameling 

Op donderdag 11 november wordt er weer kleding ingezameld. Het geld dat hiermee wordt 
opgehaald is voor de kinderen van De Appelhof. U kunt bij Mireille het volgende inleveren: 
Schone, niet kapotte kleding, lakens, gordijnen, riemen, handtassen, knuffels en schoenen (bindt u 
deze even aan elkaar).  

  
Bruna Schoolbieb 

Met de actie ‘sparen voor de schoolbieb’ hebben we € 62,- gespaard. Juf Hanneke gaat hier een 
paar leuke boeken voor uitzoeken. Bedankt voor alle bonnen die zijn ingeleverd! 
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Schoolfruit 

Vanaf dinsdag 16 november starten we weer met het schoolfruitproject. Uw kind krijgt 20 weken 
lang op dinsdag, woensdag en donderdag een stuk groente of fruit voor de 10 uur-pauze door 
school aangeboden. Op maandag en vrijdag zorgt u zelf voor een stuk groente of fruit voor in de 
10 uur-pauze. Voor de middagpauze zorgt u voor een gezonde boterham, groente, fruit of een 
naturel cracker of rijstwafel. Verder mag er drinken in een drinkbeker worden meegegeven. Er 
mogen dus geen pakjes drinken mee en ook geen koek, snoep etc. Heeft uw kind dit wel bij zich, 
dan geeft de leerkracht dat weer mee naar huis. 

 
Sinterklaasviering op school 

• Op dinsdag 23 november mogen alle kinderen hun schoen zetten! De kleuters gebruiken 
hiervoor hun gymschoen. 

• Heeft uw kind een allergie en heeft u dit nog niet gemeld op school, laat dit dan zo snel 
mogelijk weten aan de leerkracht van uw kind. School zorgt voor een alternatieve 
traktatie. 

• De kinderen van Unit 1 en 2 krijgen op woensdag 1 december tijdens de Sinterklaasviering 
een cadeautje van de Sint. 

•  De kinderen van Unit 3 en 4 krijgen binnenkort € 3,- van school. Hiervan kopen zij een 
cadeautje voor het dobbelspel dat tijdens de Sinterklaasviering wordt gespeeld. Dit 
cadeautje moet voor een jongen en een meisje leuk zijn en er moet een leuk gedichtje bij 
geschreven worden. Binnenkort volgt hier uitleg over in de klassen. 

 

 
Voetbalclinics 

Op dinsdag 9 en donderdag 11 november organiseert Actief Maas en Waal voetbalclinics voor Unit 
2 en 3 op de sportvelden van SCP. Op dinsdag voor Unit 2 en op donderdag voor Unit 3. Uw kind 
kan deze dag in sportkleding naar school komen en u als ouder, verzorger of belangstellende mag 
komen kijken. Bij slecht weer gaat de clinic helaas niet door. Voor verdere informatie zie bijlage. 

 
LEF Sessie 

Op donderdag 11 november wordt er een informatieavond over dyslexie verzorgt door 
dyslexiecoach Leoniek Janssen Steenberg. Deze avond vindt plaats in de bibliotheek van Druten. 
Verdere informatie zie bijlage. 

 
Hieper de piep 

 
 ♪♫     Jens Fleuren♪  Rosan van Osenbruggen 
                             
 Teyl Molanus     Lois Donkers    Steef van de Geijn 

 
 



 
 
 
 

 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Op dinsdag 9 en donderdag 11 november worden de groepen 3/4 ABC (di) en 5/6ABC (don)  
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!  
 
Programma dinsdag 9 november 

Groep Tijd  locatie 

3/4 A 10.00-11.00 SCP 

3/4 B 11.00-12.00 SCP 

3/4 C 12.00-13.00 SCP 

 
 
Programma donderdag 11 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! 
Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn welkom om te komen kijken. 
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/


 
 
Beste ouders en verzorgers 
 
We hebben dinsdagavond de persconferentie van dhr. Rutte en dhr. De Jonge kunnen volgen. Door 
het oplopend aantal besmettingen met Corona moeten er maatregelen genomen worden.  
De richtlijnen die al uitgelekt waren en met ons gedeeld werden zijn nog erg ‘voorzichtig’ en enigszins 
vrijblijvend of onduidelijk. 
 
Naar aanleiding van de persconferentie is het crisisteam woensdagochtend in overleg geweest om te 
bespreken wat de uitkomsten voor de scholen van Groeisaam betekenen en hoe wij hiermee verder 
willen. We vinden dat Groeisaam hierin een eigen verantwoordelijk heeft. Zo wordt door de overheid 
de anderhalve meter als ‘dringend advies’ gegeven, maar willen wij dit als afspraak invoeren.  
 
De meeste zaken zijn niet nieuw, maar moeten misschien ‘opgefrist’ worden of opnieuw onder de 
aandacht gebracht worden. 
 
Afspraken die voor al onze scholen/Groeisaam breed gelden: 
 

1. Volwassenen houden zich binnen en buiten de school aan de 1,5 afstand regel. Dit geldt voor 
leerkrachten en ouders.  

2. Ouders die in de school komen moeten een mondkapje dragen bij verplaatsingen/in de gang. 
Leerkrachten hoeven dit nog niet als zij de 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. 
(Leerkrachten hoeven geen 1,5 meter afstand tot kinderen te houden). Het staat 
leerkrachten natuurlijk vrij om wel een mondkapje te dragen. 

3. Ouders/externen komen alleen op afspraak/op uitnodiging in de school. 
Of ouders in school komen om hun kind te brengen en halen is aan de school maar wordt  
moeilijk omdat het  1,5 meter afstand houden dan niet lukt.  

4. Activiteiten met veel ouders in de school, bijvoorbeeld het bekijken van een voorstelling, 
kunnen dus alleen doorgaan als; 

- Ouders bij binnenkomst een mondkapje dragen. 
- Ouders vervolgens kunnen zitten op 1,5 meter afstand van elkaar. (Het mondkapje mag dan 

af). 
Ouders kunnen wel rijden bij een excursie met kinderen in een auto, maar niet met een 
tweede volwassenen in de auto erbij. 

5. Hygiëne en ventileren. 
De afspraken m.b.t. de hygiëne en het ventileren zijn niet weggeweest en dus nog steeds van 
kracht. Toch kan het zijn dat deze afspraken de afgelopen periode minder toegepast zijn. We 
willen vragen om hier weer aandacht aan te geven. 
Het gaat dan om; 

• Het ventileren van lokalen en andere ruimtes in de school. 

• Het desinfecteren van handen bij binnenkomst van de school. 

• Het wassen van handen na het gebruik van het toilet of na het buitenspelen. 

• Regelmatig schoonmaken van contactpunten. 
 
 
Schoolspecifieke gevolgen n.a.v. de afspraken. 
 
Het wegbrengen van uw kind(eren) in school heeft nog maar op 2 dagen plaatsgevonden.  
Helaas kunnen we de 1,5 meter afstand maatregel niet hanteren met een grote bewegende groep 
ouders in school.  



Bovendien willen we risico op besmetting voor de leerkrachten zoveel mogelijk beperken. Als 
leerkrachten uitvallen moeten we door gebrek aan invallers groepen naar huis sturen. Dit willen we 
voorkomen. 
 
Met instemming van de MR is dan ook besloten om voorlopig weer afscheid van de kinderen te 
nemen aan de poort, zoals voorheen. Zo ook bij het ophalen. 
Uiteraard blijven de overige contactmomenten met de leerkrachten wel van kracht. 
 
Het is jammer maar voor nu noodzakelijk. 
 
Vriendelijke groet 
Marja 
Mede namens ’t team van IKC de Appelhof.   
 
 

 


