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Agenda april 

Maandag 4 Studiedag leerlingen vrij 

Woensdag 6 Schoolvoetbal jongens  

Donderdag 7 Schoolreisje Unit 1 Okido Oss 

Vrijdag 8 Schoolvoetbal finale 

Maandag 18 Tweede Paasdag 

Dinsdag 19 Route 8 groep 8 

Woensdag 20 Juffendag Unit 2 

Vrijdag 22 Koningsspelen met sponsorloop – samen in actie voor Oekraïne -   

Meivakantie van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 

 
 

 

 
Dinsdag sinaasappel 

Woensdag appel 
Donderdag radijsjes 

 

 
Schoolreis Unit 1 

Op donderdag 7 april gaat Unit 1 op schoolreisje naar binnenspeeltuin Okido in Oss. De bus 
vertrekt om 9 uur vanaf school en we zijn rond twee uur weer terug. 

 
Schoolfotograaf terugkomdag 

Afgelopen maandag is de schoolfotograaf geweest. Voor de kinderen die ziek waren en dus geen 
foto hebben kunnen maken, komt de fotograaf ná de meivakantie nog een keertje terug. We laten 
u via de Appelrups weten wanneer dit zal zijn.  

 
Zelftesten groep 6-7-8 bij Marja 

De zelftesten worden niet meer in de klas uitgedeeld aan de kinderen van groep 6-7-8. Indien 
nodig zijn de testen bij Marja op te halen.  

 
Schoolverlaterskamp 

We zijn voor het schoolverlaterskamp van groep 8 nog 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! 
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Leerlingenraad 

De kinderen van groep 5 t/m 8 konden zich afgelopen 
maand verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad.  
Alle kinderen van de Appelhof hebben hun stem 
uitgebracht. Groep 1 t/m 4 met de klas en 5 t/m 8 
individueel.  
De volgende kinderen zijn gekozen:  
groep 5: Aaron Donkers en Madelief Verlinden 
groep 6: Sem van den Heuvel en Indy van den Hurk 
groep 7: Stella Donkers en Roos de Groot 
groep 8: Fienne Molanus, Hakan Enkür en Sophie Kuppeveld 
De kinderen komen een keer in de maand op de dinsdagmiddag van 13.00- 13.45 bij elkaar om 
mee te denken over allerlei verschillende dingen die met school te maken hebben. Bijvoorbeeld 
het groene schoolplein en de nieuwe bibliotheek die op school gaat komen.  

 
Schoolvoetbal  

Afgelopen woensdag hebben de meiden van De Appelhof 
ontzettend goed gevoetbald!! Ze zijn verdiend eerste 
geworden in de poule en zijn dus door naar de finale.  
Deze wordt gespeeld op vrijdag 8 april van 15.00 uur tot 
17.15 uur op het voetbalveld in Horssen.  
Hopelijk komen jullie ons allemaal aanmoedigen…. 
De jongens spelen volgende week woensdag 6 april van 
 11.10 uur tot 14.00 uur de voorrondes.  
Ook dan bent u natuurlijk van harte welkom om ze aan te 
komen moedigen! 

 
Schoolkamp Unit 3 

 
 
 

Leerkrachten en 

alle hulpouders  
bedankt  

voor een fantastisch schoolkamp! 

 
 
 
 

 
 Hieperdepiep 

        

        ♪  Muzaffer Öner   ♪  Yaren Öner ♪    Selma Ayhan♪♪ 
 

                      ♪ ♪ Jens Bos   ♪  Jesse Gerrits♪ ♪    Loïs Demirovic♪ 
 

      ♪ Maura Menalda ♪   Diaa Hamad ♪    Safaa Hamad♪♪ 
 

                                     ♪ ♪ Tess Derksen  ♪   Ciara ter Stege ♪    
                        



  
 

 
Hoe praat je met je kind over het conflict tussen Rusland en Oekraïne? 
Bijdrage van Jeanette Litjens, GGD Gelderland-Zuid  
Rusland en Oekraïne zijn in oorlog. Het houdt iedereen bezig. Grote kans dat jouw kind 
hier ook iets over opvangt. Misschien maakt je kind zich zorgen of begrijpt het niet wat 
er precies aan de hand is. Je kind kan vragen hebben. Of het geeft je kind 
angstgevoelens. Het is fijn om te weten hoe je als ouders hiermee kunt omgaan, passend 

bij de leeftijd van je kind.  
In onderstaand plaatje wordt per leeftijdsgroep weergegeven wat een kind snapt van oorlog (dit is 
ook afhankelijk van het kind). 
 

 
 
Ga in gesprek met je kind 
Het gesprek hierover aangaan met je kind is belangrijk. Maar hoe pak je dat aan? Het belangrijkste 
is; stel vragen en luister naar je kind.  
Hieronder 6 tips die jou bij dit gesprek kunnen helpen. Hierbij geldt; kijk naar de leeftijd én het 
karakter van je kind. Ieder kind is anders. 

1. Kijk, luister en stel vragen. Stel open vragen, zo weet je waar jouw kind over nadenkt 

en of jouw kind zich zorgen maakt. Kijk naar het gedrag, het lichaam en de houding van je 

kind. Dat zegt soms meer dan duizend woorden. 

2. Geef eerlijk antwoord, zonder je kind bang te maken. Probeer je kind gerust te stellen. 

Je hoeft als ouders niet alle antwoorden te hebben. Je kunt ook vragen wat je kind zelf 

denkt. Voor (heel) jonge kinderen kan hardop denken al voldoende zijn. Voor oudere 

kinderen kun je als ouder op zoek gaan naar passende informatie, bijvoorbeeld het 

Jeugdjournaal. Praat over wat je ziet en leest.  

3. Houd je antwoord kort. Kinderen onder de 7 jaar kunnen fantasie en werkelijkheid nog 

moeilijk scheiden. Geef kort antwoord en help je kind daarna verder waar het mee bezig 

was. Kinderen ouder dan 7 jaar kunnen fantasie en werkelijkheid beter scheiden. Zij 

hebben meer uitleg nodig. Blijf met je antwoord zo dicht mogelijk bij de vraag van je kind. 

4. Sluit je gesprek af. Vraag of je antwoord voldoende is. En geef aan dat jullie er altijd nog 

een keer verder over kunnen praten. 

5. Blijf erover praten. Zo weet je wat er in je kind omgaat.  

6. Let op meeluisteren en kijken. Jij weet wat jouw kind aankan.  

https://www.ggdgelderlandzuid.nl/nl-NL.aspx


Op de site van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) lees je meer uitleg bij deze tips! 

Samenvattend geeft orthopedagoog Mariëlle Beckers aan: “Houd het dus kort en bondig en probeer 

kinderen wat duidelijkheid te bieden, want dat geeft geruststelling in de angst die ze misschien 
voelen.” 
Meer informatie 
Op onderstaande websites vind je meer informatie over hoe je met je kind over de oorlog kunt 
praten. 

1. Ouders van Nu – zo praat je over oorlog me je kind 

2. JM ouders – praten met je kind over oorlog 

3. NJI – ouderschap en opvoeden – praten met je kind over het conflict tussen Rusland en 

Oekraïene  

Groei! 
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en 
opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je 
aan via onze website: https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/ 

 

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Kom gerust bij mij langs. Ik ben er 
voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over 

bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind.  
Ik werk op dinsdag, donderdag en vrijdag. Bellen of mailen voor een afspraak kan alijd. 
Telefoon:0630239471 
E-mail:jlitjens@ggdgelderlandzuid.nl 
www.ggdgelderlandzuid.nl  

 JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid 
 

 

https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine#tip-1.-kijk,-luister-en-stel-vragen
https://www.oudersvannu.nl/nieuws/zo-praat-je-over-oorlog-met-je-kind-houd-het-kort-en-simpel/
file:///C:/Users/gbax/OneDrive%20-%20Gelderland-Zuid/Documents/1.%09https:/www.jmouders.nl/praten-kind-oorlog-orthopedagoog-tips/%3futm_source=article_related_posts%23:~:text=Hou%2520het%2520dus%2520kort%2520en,naar%2520aanleiding%2520hiervan%2520te%2520bespreken.
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
https://www.facebook.com/JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid/

