
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 28 08-04-2022   
 
 
 

Agenda april 

Maandag 18 Tweede Paasdag 

Dinsdag 19 Route 8 groep 8 
Schoolfotograaf (inhaal foto’s) 

Woensdag 20 Juffendag Unit 2 

Donderdag 21 Schoolreis Billy Bird Unit 3 

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

Meivakantie van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 

 

 

 
Dinsdag sinaasappel 

Woensdag peer 
Donderdag ananas 

 

 

 
 

Schoolvoetbal finale 
Vanavond spelen de meiden in de finale! We wensen ze heel veel succes, hopelijk worden ze 
kampioen!!  
Helaas kwamen de jongens afgelopen woensdag 2 doelpunten tekort om in de finale te komen… 
toch goed gespeeld, mannen! 
Schoolfotograaf 
Op dinsdag 19 april komt de schoolfotograaf terug voor de kinderen die ziek waren en nog niet op 
de foto zijn geweest. 
Juffendag Unit 2 
Op woensdag 20 april vieren we Juffendag in Unit 2. We gaan er een leuke, gezellige dag van 
maken! Neem wel zelf je eten en drinken mee. 
Koningsspelen 
Voor de Koningsspelen zijn we nog op zoek naar grote blikken om te gebruiken bij een spel. Heeft 
u nog grote (conserven)blikken die wij mogen hebben, levert u deze dan svp in bij Mireille of 
Simone. Alvast bedankt. We gaan er een leuke, gezellige en sportieve dag van maken! 

 
 
                                   Hieperdepiep 

        

                  ♪♪   Luna Diehl  ♪ ♪  Liva Bakker ♪    

                         ♪   Juf Hanneke ♪♪ 
                        

 
 

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

 

28 
08-04-2022 

mailto:info-appelhof@groeisaampo.nl


Muziek maken is leuk, samen muziek maken nog veel leuker! 
 
Lijkt het je leuk om een instrument te spelen?  
Dat snappen we heel goed! We hebben een erg leuke 
slagwerkgroep waar je van harte welkom bent. 
 En speciaal voor iedereen die 8 jaar is of ouder organiseren wij een 
hele leuke kennismakingsmiddag op zaterdagmiddag 14 mei. 
 
Tijdens deze middag maak je kennis met verschillende slagwerk-instrumenten; je mag ze 
uitproberen en we gaan zelfs met elkaar een muziekstuk instuderen, dat we aan het eind van de 
middag aan alle papa’s en mama’s zullen laten horen. 
Wil je weten of jou dit geweldig leuk lijkt? DOE DAN MEE EN GEEF JE OP. 
 
Dit wil je weten om mee te kunnen doen: 
Voor wie:   Iedereen die 8 jaar is of ouder 
Wanneer:  Zaterdag 14 mei  
Hoe laat:  14.00 -16.00 uur 
Waar:   Dorpshuis ‘t Trefpunt in Deest  
Je hoeft niets te betalen om mee te mogen doen en je krijgt ook nog 
drinken. 
Opgeven vóór: 30 april via slagwerkgroepexcelsior@gmail.com 
 
Muzikale groet van  
Slagwerkgroep Excelsior Deest Horssen 

 
Euh zakgeld, hoe doe ik dat? 

Door van jongs af aan te oefenen met sparen, plannen en keuzes maken met betrekking tot het 
doen van kleine en grotere aankopen leer je om met geld om te gaan. Zo is het krijgen van zakgeld 
een goed middel om hiermee te kunnen oefenen. Wie al vanaf kinds af aan vaardigheden krijgt 
aangeleerd om bewust en verstandig met geld om te gaan, zal dit op later leeftijd ook beter 
kunnen. Dat dit niet altijd even makkelijk is, weten we allemaal. Hoe vaak geef jij wat extra’s? 
Maak je afspraken met je kind? En wat als er even niet voldoende geld is om het zakgeld te geven? 
In de strijd tegen armoede- en schuldproblematiek, is het belangrijk een nieuwe generatie 
weerbaar en bewust te maken van financiële verantwoordelijkheden. Wie al van kinds af aan 
vaardigheden krijgt aangeleerd om bewust en verstandig met geld om te gaan zal dit op later 
leeftijd ook beter kunnen. 
 
De gemeente Druten heeft daarom het initiatief genomen om het Zakgeldproject aan te bieden. 
Met dit project kunnen kinderen en ouders van elkaar leren hoe je met zakgeld om kan gaan. 
 
Hoe pakken we het aan? 
We zorgen 26 weken lang voor zakgeld voor alle deelnemende kinderen van 6-12 jaar.  
Per groep zitten er maximaal 10 ouders met hun kind. 
• De kinderen krijgen iedere week een vast bedrag. 
• Het zakgeld past bij de leeftijd, is onvoorwaardelijk en is bedoeld om te leren. 
• Er zijn 8-10 coaching bijeenkomsten voor ouders, waarvan 5 met de kinderen. 
• Coaches en ouders bereiden de bijeenkomsten samen voor. 
• We leren samen wat wel en niet werkt. Zo dragen we bij aan het voorkomen van financiële 
problemen van kinderen en jongeren. 
 
Wie interesse heeft kan zich aanmelden bij Evy van Hemmen, gemeente Druten, via 
e.van.hemmen@drutenwijchen.nl.  
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Financiële problemen 
kunnen veel lastige 
gevolgen hebben. 
Ouders die met 
weinig geld moeten 
rondkomen, kunnen 
daarover meepraten. 

Om kinderen praktisch te 
leren omgaan met geld, 
ontvangen zij zakgeld 
dat de functie vervult 
van ‘leergeld’. Zij oefenen 
hiermee met hun ouders. 
Wanneer kinderen kunnen 
oefenen met geld, leren 
ze later bewuste keuzes te 
maken. 

Waarom het zakgeldproject?

“Ik heb zelf nooit geleerd hoe met geld 
om te gaan. Ik wil graag leren wat ik 

beter kan doen, zodat ik ook een beter 
voorbeeld ben voor mijn kinderen”.



“Mijn kind besteedt al zijn zakgeld aan snoep en knikkers,
die hij telkens verliest. Moet ik daar iets van zeggen?”

Wat willen we bereiken 
met dit project?
Met dit zakgeldproject willen we helpen de cirkel van armoede en 
schulden te doorbreken. Door jong te leren hoe je met geld om kan 
gaan, kun je je later financieel beter zelf redden.

“Ik wilde graag meedoen.
              Mijn kind heeft geen
        idee wat iets kost.”



Hoe pakken we het aan?
• We zorgen 26 weken lang voor zakgeld voor alle 
 deelnemende kinderen van 6-12 jaar.
• De kinderen krijgen iedere week een vast bedrag.
• Het zakgeld past bij de leeftijd, is onvoorwaardelijk
 en is bedoeld om te leren.
• Er zijn 8-10 coachingsbijeenkomsten voor ouders,
 waarvan 5 met de kinderen.
• Coaches en ouders bereiden de bijeenkomsten samen voor. 
• We leren samen wat wel en niet werkt. Zo dragen we bij
 aan het voorkomen van financiële problemen van kinderen 
 en jongeren.
 
Wat vragen we?
Bij deelname vragen en verwachten we aanwezigheid op
de bijeenkomsten en het delen van de ervaringen met elkaar. 

Meedoen?
Wilt u meedoen? U kunt zich aanmelden bij Evy van Hemmen 
via e.van.hemmen@drutenwijchen.nl of via 
telefoonnummer 088 432 71 05.


