
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 26 25-03-2022   
 
Agenda 

Maart 

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 

Woensdag 20 Juffendag Unit 2 

Vrijdag 22 Koningsspelen met sponsorloop 

Meivakantie van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 

 

 

 
Dinsdag wortel 

Woensdag sinaasappel 
Donderdag appel 

 

 
Schoolfotograaf 

Maandag komt de schoolfotograaf. Ze starten om 8.30 uur, dus zorgt u ervoor dat uw kind op tijd 
op school is!  Om 14.00 u kunnen de peuters van de peutergroep op de foto en wordt ook de 
schoolverlatersfoto gemaakt. Kinderen van groep 8 zijn dus iets later thuis. 

 
Schoolverlaterskamp 

Het duurt niet meer zo heel lang voordat we met groep 8 op schoolverlaterskamp gaan. We zijn 
dan ook al druk bezig met de voorbereidingen. We zijn op zoek naar iemand met een 
vrachtauto die de fietsen van de kinderen op donderdagavond 12 mei in Beers op wil komen 
halen. Dus.....bent u diegene met een vrachtauto/ vrachtwagen rijbewijs/ kent u iemand die de 
fietsen op wil komen halen/of heeft u een ander idee, laat het dan a.u.b. z.s.m. weten aan meester 
Willie of Joram! Alvast bedankt voor het meedenken! 

 
Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats en ook dit jaar krijgen de kinderen weer een 
lekker ontbijt of lunch aangeboden en zal er een sponsorloop voor Oekraïne worden gehouden. 
Hoe de dag er precies komt uit te zien… daar wordt nog aan gewerkt. We houden jullie op de 
hoogte! 

 
                                               Hieperdepiep 

     ♪  Milay Abdula ♪  

                         ♪   Brian Meijer ♪   

                                            ♪   Lars de Vries  ♪  

 
IKC de Appelhof    
Postelkamp 2  6652 BE  Druten   
tel. 0487-513766 
www.ikcdeappelhof.nl  
info-appelhof@groeisaampo.nl 
 

Schoolvoetbal 
 
Woensdag 30 maart  
-meiden 
 
Woensdag 6 april  
-jongens 
 
Vrijdag 8 april  
-finale 
 
Info krijgt u via Parro ! 
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Mad Science 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De knotsgekke professor van Mad Science 
heeft weer voor een leuke dag 

met veel spektakel gezorgd. 
Wil je na school verder met techniek en wetenschap? 

Zie verderop hoe je je aan kunt melden 
voor de naschoolse lessen. 

(donderdag 21 april, 12 en 19 mei, 2 juni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kids Actief Unit 3 

Beste ouders / verzorgers,  
 
Gelukkig mogen we weer!!! 
 
Kinderen moeten kunnen bewegen, spelen en sporten!  
Daarbij hoort ook lekker buiten spelen.  
Dit voorjaar gaan we verder met Kids Actief: een speciaal naschools beweeg-, spel- en 
sportprogramma. 
De activiteiten staan onder leiding van meneer Ton Hom combinatiefunctionaris bij AMW. 
 
WAT: Naschools sport- en spelaanbod vanuit Actief Maas en Waal. 
WAAR: Op de speelplaats van IKC De Appelhof.  

WIE: Voor de kinderen uit de groepen 5/6 ABC die zich hebben opgegeven. 

WANNEER: Op de donderdagen 31 maart en 7 april. Direct na schooltijd van 14.15 tot 15.15 uur. 
 
Na afloop gaan de kinderen zelf naar huis of worden opgehaald door hun ouders/verzorgers.  
Wie bij de BSO op IKC de Appelhof zit blijft daar tot hij/zij opgehaald wordt. 
Wanneer het niet kan doorgaan i.v.m. slecht weer zullen we dit uiterlijk op 
de donderdagochtend voor 12.00 uur aan de kinderen vertellen en u laten 
weten via mail en/of klasbord. 
Iets extra's te drinken en/of eten meegeven is fijn. 
 
Namens Team IKC De Appelhof en combinatiefunctionaris,  
Ton Hom 
 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Koningsdag in Puiflijk: vrijwilligers gezocht! 
Alle seinen staan op groen om dit jaar de traditionele Koningsdag in Puiflijk weer ouderwets gezellig 
met elkaar te vieren. Het oranjecomité heeft een prachtige jubileumeditie georganiseerd. Naast de 
traditionele versierde fietstocht en kleedjesmarkt staan er in de ochtend weer veel spectaculaire 
activiteiten verspreid over de locatie bij de Oude Toren waar kinderen aan kunnen deelnemen. 
Daarnaast belooft, zoals menigeen inmiddels gewend is, het middagprogramma een spectaculair en 
spannend spektakel te worden. Meer over het programma vind je binnenkort op social media en in 
de speciale Koningskrant die half april bij iedereen op de mat valt. 
Koningsdag in Puiflijk vieren we samen. Echter, zonder hulp van vrijwilligers lukt dit niet. We zoeken 
daarom naar vrijwilligers die een beetje tijd willen vrijmaken om ons te helpen. Te denken valt aan 
ondersteuning bij een ochtendactiviteit, schminkers of bijvoorbeeld het meehelpen opbouwen of 
afbouwen. Kun je maar kort? Geen probleem. Alle hulp is welkom! 
Vind je het leuk om ook mee te helpen zodat we met z’n allen ervoor kunnen zorgen dat Koningsdag 
in Puiflijk weer geweldig wordt? Mail dan naar info@koningsdag-puiflijk.nl, vul het formulier in 
op www.koningsdag-puiflijk.nl of neem telefonisch contact op met Harold (06-25447724 )of Marielle 
(06-18333034). 
__________________________________________________________________________________ 
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Het is bijna zo ver: De naschoolse wetenschap en techniek cursus van
Mad Science komt naar jullie school!

Natuurlijk willen wij ons eerst even voorstellen. Daarom verzorgde onze professor op
24 maart een leuke een leerzame Science Show! Hierna kunnen de leerlingen van
groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek lessen.

De cursus is op donderdag om 14:30 uur, vanaf 21 april. De lessen duren een uur.
Dit keer gaan we aan de slag met Extreme Elementen! Tijdens de 4-weekse cursus staat
elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over warmteomzetting,
luchtdruk, eenvoudige machines en mysterieuze poeders.

Hoe goed ken je eigenlijk je eigen lichaam? Ga maar eens zijwaarts naast een muur staan
en laat je lijf tegen de muur aan leunen met je schouder. Zet je dichtstbijzijnde voet op de
grond tegen de muur aan, probeer dan je andere been op te tillen. Voel je de balans in je
houding? Je hebt zojuist een proef gedaan met je eigen zwaartepunt!

Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website
inschrijven.mad-science.nl en klik op naschoolse cursus. Inschrijven kan tot 07-04-2022.
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