
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 17 14-01-2022   
  
 
Agenda 

Januari 

Dinsdag 18 MR-vergadering 
Voorlichtingsavond PAX groep 8 

Woensdag 26 Studiedag, kinderen vrij 

Februari 

Vrijdag 11 Rapporten mee 

Maandag 14 Oudergesprekken Unit 3 en 4 

Dinsdag 15 Oudergesprekken Unit 3 en 4 

Zaterdag 19 OPEN DAG VO 

Maandag 21 Oudergesprekken Unit 1 en 2 

Dinsdag 22 Normeringsonderzoek groep 8 

Vrijdag 25 Carnavalsviering op school, kinderen om 12 u vrij  

Voorjaarsvakantie maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 

 
 

 

 
Dinsdag wortel 

Woensdag watermeloen 
Donderdag peer 

 

 
Goede opstart! 

Na de vakantie zijn we weer fijn opgestart en gelukkig zijn bijna alle kinderen weer op school! We 
zien ze weer genieten. 

 
Leerlingenraad 

Binnenkort gaat Juf Simone weer aan de slag met de Leerlingenraad. De Leerlingenraad zal zich 
gaan buigen over belangrijke ‘kind’zaken. 

 
Hieperdepiep 

  

      

♪  Arda Bakhtiary ♪♪  Defne Sari ♪  
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IPC-brief Unit 1 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Vanaf deze week zijn wij begonnen met het thema “Ik kom je helpen”.  
Het staat gelijk aan hulpverleners en het noodnummer 112. We zijn vooral bezig met de veiligheid 
in en om het huis. Wanneer mag je wel bellen naar 112 en wanneer niet. Met behulp van 
prentenboeken en verhalen staan we stil bij de brandweer, politie en de ambulance en hun hulp 
die ze verlenen. 
 
In de groep zal een spelhoek gaan ontstaan die in samenwerking met de huishoek tot ander spel 
gaat leiden. 
 
De prentenboeken die dit thema voorbij komen zijn:  
* Joep belt 112 
* Politie en boef en de tekenstreken  
* Brandweerolifanten en spuit 11 
Er zullen ook nieuwe klanken voorbij gaan komen: 
 Klank aa, v en p. 
 
Tijdens het rekenen maken we kennis met plattegronden, vluchtroutes en gaan we kijken of we 
ook zelf een plattegrond kunnen maken.  
 
Daarnaast blijft het doel ‘omgaan met getallen’ ook van kracht. We gaan zelfs kijken of we erbij en 
eraf situaties kunnen bedenken. 
 
Tijdens de taalkring gaan we luisteren naar de verhalen uit de prentenboeken en stellen we vragen 
aan elkaar. Daaruit zullen gesprekken ontstaan, zo oefenen we gelijk het doel ‘gesprekken voeren’.  
 
Op auditief vlak gaan we woordreeksen en zinnen nazeggen. We leren klanken te horen in een 
woord en proberen klanken samen tot een woord te maken (hakken en plakken). 
 
We gaan er weer een leerzame tijd van maken. 
 
Vriendelijke groet, 
Leerkrachten Unit 1 
 

 

 


