
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 19 28-01-2022   
  
 
 
Agenda 

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 Oudergesprekken Unit 1 en 2  
Normeringsonderzoek groep 8 

Vrijdag 25 Carnavalsviering op school?  
Kinderen om 12 u vrij  

Voorjaarsvakantie maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 

 
 
 

 

 
 

Nog niet bekend  

 

 
 
                                                                             Hieperdepiep 

       

 ♪  Nikki Derksen  ♪  Lynn de Buck ♪♪    
 

♪ Finn Leenders  ♪  Alan Czarnialis ♪♪ 
 

♪ Lynn Hermsen   ♪  Fleur Kroon  ♪ 

 

                                     ♪  Luuk Coppes ♪♪ 
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Sjors Sportief /Sjors Creatief 2022 

Sjors Sportief/Creatief wordt op woensdag 2 februari voor het 4e jaar uitgereikt. De officiële Kick-

off vindt dit jaar plaats bij ons op IKC De Appelhof! 

Alle kinderen uit het basisonderwijs in zowel de gemeente Druten als West Maas en Waal krijgen 

op woensdag 2 februari het Sjors Sportief/Creatief boekje. Ook de leerlingen die op zmlk-school De 

Kom zitten, worden hierbij niet vergeten. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops 

waaraan kinderen kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken met één of meerdere 

activiteiten. Met Sjors Sportief/Creatief hoeven de kinderen niet direct lid te worden van een 

vereniging of organisatie, maar maken ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis 

met een activiteit. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn. 

Dit is dé kans om te ervaren wat past bij hun interesses en talenten. 

Sport- en cultuurbeleid van gemeenten en onderwijs.  

Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten van het 

gemeentelijk sport- en cultuurbeleid in zowel Druten als West Maas en 

Waal. Ook jeugd, onderwijs, sport en gezondheid zijn hierbij 

beleidsterreinen. Daarnaast onderstrepen de onderwijsinstellingen het 

belang hiervan voor de evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Het geeft 

ieder kind een éxtra kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport 

en cultuur en stimuleert kinderen om structureel aan de activiteiten deel te 

nemen. Misschien ontdekken kinderen daardoor wel talenten die ze nog 

niet eerder bij zichzelf ontdekt hadden! 

Kick-off: Om Sjors Sportief/Creatief de aandacht te geven die het verdient, wordt op woensdag 2 

februari in de gemeente Druten en West Maas en Waal een Kick-off georganiseerd. In West Maas 

en Waal vindt dit plaats op De Oversteek en in Druten op IKC De Appelhof. Natuurlijk vindt alles 

op aangepaste wijze plaats i.v.m. Covid-19. Een kleine groep kan fysiek bij de Kick-off aanwezig 

zijn. De overige leerlingen kunnen de Kick-off volgen d.m.v. een livestream. Zo zijn zij er toch een 

klein beetje bij. 

Covid-19: 

Het virus dat bijna twee jaar onder ons is, heeft gevolgen voor de aanbieders binnen Sjors 

Sportief/Creatief. 

De activiteiten kunnen sinds kort weer van start gaan en hopelijk blijft dit het gehele jaar mogelijk. 

Want iedereen is het erover eens dat bewegen en sociale interactie essentieel zijn voor kinderen. Dit 

belang wordt onderstreept door de verenigingen en zij nemen graag opnieuw deel aan deze versie. 

Alle deelnemers kunnen zich vanaf woensdag 2 februari (ná 15.30 uur) inschrijven voor activiteiten 

via www.meedoeninmaasenwaal.nl.  

 

                                                         
 
                 
 

http://www.meedoeninmaasenwaal.nl/

