
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 24 11-03-2022   
 
Agenda 

Maart 

Dinsdag 15 OR vergadering 

Woensdag 16 Open ochtend nieuwe leerlingen 

Donderdag 24 Techniekdag Mad Science 

Maandag 28  Schoolfotograaf 

Donderdag 31 Schoolkamp Unit 3 

April 

Vrijdag 1 Unit 3 vrij 

Maandag 4 Studiedag leerlingen vrij 

Maandag 18 Tweede Paasdag 

Dinsdag 19 Route 8 groep 8 

Vrijdag 22 Koningsspelen 

Meivakantie van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 

 

 

 
Dinsdag sinaasappel 

Woensdag appel 
Donderdag bleekselderij 

 

 
Groep 4 

De kinderen hebben deze week de woordenlijst van Staal taal meegekregen naar huis. Wij zouden 
het fijn vinden als u ook thuis met uw kind deze woordjes gaat oefenen. Over ongeveer 4 weken 
zal de toets plaatsvinden. 

 
Vormingsonderwijs 

Ouders/verzorgers van leerlingen op een openbare basisschool hebben een uniek recht op 
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Als openbare basisschool hebben wij de plicht om 
vormingsonderwijs op school aan te bieden. Op basis van het aantal aanmeldingen en 
beschikbaarheid van vakleerkrachten, kan er een wekelijkse extra les van 45 minuten worden 
aangeboden die in het teken staan van boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, 
joods, katholiek en protestants. Indien u uw kind voor vormingsonderwijs wilt aanmelden, laat u 
dit dan op school weten door een mail te sturen naar m.derks@groeisaampo.nl. De lessen kunnen 
alleen worden gegeven bij voldoende aanmeldingen! Zie bijlage voor verdere informatie. 
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        ♪  Nona Buitenhuis ♪  Niels de Groot ♪  Tino Blazevic  

♪  Sanne van Dijk ♪  Mika Leenders ♪   Ian Banken ♪  Jayden Ritz ♪                                                                               
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Kent u in uw omgeving ouders met  
bijna 4-jarigen die op zoek zijn naar  
een fijne school voor hun kind?  
 
Attendeert u ze dan op onze open ochtend  
volgende week woensdag! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                 U bent van harte welkom 
         

       woensdag 16 maart 
 

       10.00 – 12.00 uur 

Leren doe je samen! 



 
 
 
 

 

SURVIVALRUN 
Zondag 19 juni: Survivalrun in Boven leeuwen. 
Na twee stille jaren (annulering i.vm. Covid-19) mogen we weer! 
Ook dit jaar weer meedoen? Of wellicht voor het eerst? 
Wees er op tijd bij want de inschrijving was de laatste keer al snel volgeboekt. 
De inschrijving voor jeugd vanaf 10 jaar is sinds twee weken geopend. Via de website van de 
survivalrun: https://www.survivalrun.info kun je inschrijven. Je kunt ook met een groepje inschrijven, 
let goed op hoe je dat moet doen. 

___________________________________________________________________ 

KIDSRUN 
Voor de kinderen van 6 t/m 9 jaar is er de speciale KIDSRUN, ook op 19 juni, in Boven Leeuwen.  
Een échte hindernisbaan! Wie van lopen, klimmen, klauteren, blubber en zeephellingen houdt, die is 
bij de Survivalrun op de goede plaats. Want voor de kinderen is er een speciaal Kids-parkoers 
uitgezet. Meer informatie over inschrijven voor de KIDSRUN volgt in de tweede helft van mei. 
 
Kijk voor meer info over de vorige editie van de Survivalrun op: 
https://www.actiefmaasenwaal.nl/survivalrun-boven-leeuwen-2019 
 
SurvivalRun Boven Leeuwen is ook te volgen op: – instagram: survivalrunbl – facebook: 
www.facebook.com/SurvivalrunBL – twitter: @SurvivalrunBL 
 
Met sportieve groet, 
Het Actief Maas en Waal team. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 






