
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 21 11-02-2022   
  
Agenda 

Februari 

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 Spelletjesochtend 
Kinderen om 12 u vrij 

Voorjaarsvakantie maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 

 

 

 
Dinsdag peer 

Woensdag mandarijn 
Donderdag ½ sinaasappel 

 

 
Parkeeroverlast Postelkamp 

Het is weer tijd om de parkeeroverlast onder de aandacht te brengen!  
Verschillende buurtbewoners hebben aangegeven veel hinder te ondervinden van het ‘roekeloos’ 
parkeren en uitritten blokkeren tijdens de haal- en brengmomenten aan de zijde van de 
Postelkamp. Het zorgt voor gevaarlijke situaties en irritaties. We begrijpen dat er door de Corona 
maatregelen minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn en we hopen allemaal dat we hier 
binnenkort weer in kunnen versoepelen. Als school hebben we de regel dat kinderen die op 
minder dan 10 minuten loopafstand van school wonen, te voet naar school komen. De rest kan 
met de fiets. Uiteraard zijn er situaties waarbij uw kind met de auto komt, maar veiligheid voor 
onze kinderen staat altijd voorop. Dus komt u met de auto, zorg dan voor een veilige situatie en 
veroorzaak geen overlast voor de buurtbewoners. Laten we hier samen voor zorgen.  
Dit geldt met name ook voor de ouders van de peuterspeelzaal. 

 
Carnaval 

Op vrijdag 25 februari vieren we geen Carnaval, de kinderen komen niet verkleed naar school. De 
ochtend zal in het teken van spelletjes spelen in de eigen klas staan. De leerkracht informeert u 
hier nog over via Parro. De kinderen zijn deze dag om 12 uur uit.  
Of de Carnavalsviering op school wordt verzet naar een andere dag, zal nader worden bekeken als 
er vanuit de carnavalsverenigingen de Blauwe Bokken en de Torenuilen een eventueel alternatief 
(zomer)Carnaval wordt georganiseerd. Het is nu nog te vroeg u hier al duidelijkheid over te geven. 

 
Zelftesten 

Kinderen vanaf groep 6 hebben vandaag weer 2 zelftesten mee naar huis gekregen. Uitzondering 
hierop zijn de leerlingen die net uit quarantaine zijn, zij hebben geen zelftest meegekregen. 
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Hieperdepiep 

     
  ♪  Eva de Laat ♪ Anne Postulart  ♪♪    

 

♪♪  Sems Akdag  ♪   Judith van den Broek ♪♪  
 

 ♪  Max Meeuwsen ♪♪  Burak Ozdemir ♪♪ 
 

                                                   ♪  Juf Suzette ♪♪                              



 


