
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 29 15-04-2022   
 
 
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 

mei 

Maandag 9 MR-vergadering 

Dinsdag 10 t/m 
donderdag 12 

Schoolverlaterskamp groep 8 

Donderdag 12 Schoolkamp Unit 1 

Vrijdag 13 Unit 1 vrij 

Dinsdag 17 OR-vergadering 

Donderdag 19  Schoolkamp Unit 2 

Vrijdag 20 Unit 2 vrij 

Donderdag 26 Hemelvaartsdag 

Vrijdag 27 Studiedag, kinderen vrij 

 
 

  
Woensdag peer 

Donderdag appel 
Vrijdag wortel 

Dit is de laatste week dat wij het schoolfruit 
geleverd krijgen. Om het gezond te houden, willen 
we u vragen om uw kind op dinsdag, woensdag en 

donderdag fruit mee te blijven geven. 
 

 

 
Schoolreisje Unit 3 

Donderdag 21 april gaan de kinderen van unit 3 op schoolreisje. Ze gaan met de bus naar BillyBird 
Park Hemelrijk in Volkel. We verwachten de kinderen deze dag op de reguliere tijd en we 
verwachten rond 16 uur weer op school te zijn. Afhankelijk van het verkeer. We zullen jullie via 
Parro op de hoogte houden van de precieze aankomsttijd. 
Voor drinken, lunch (frietjes) en een ijsje wordt gezorgd, wat fruit en een tussendoortje is wel 
handig om mee te geven. Geld, snoep en waardevolle spullen mogen deze dag niet mee.  
Samen maken we er een gezellige dag van! 
Namens de leerkachten van Unit 3 

 
IKC de Appelhof    
Postelkamp 2  6652 BE  Druten   
tel. 0487-513766 
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Avondvierdaagse: Hulpouders gezocht 

Gelukkig kan de avondvierdaagse van Druten dit jaar weer doorgaan! 
De avondvierdaagse vindt plaats van dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni  2022. De ouderraad is op zoek 
naar enthousiaste ouders die graag willen helpen om van deze avondvierdaagse een succes te 
maken. Op dinsdag 31 mei 2022 zullen we als werkgroep om 20.00 uur samen komen voor een 
korte uitleg en de verdeling van de taken. U kunt zich opgeven via m.marcusse@groeisaampo.nl.  
Graag ontvangen wij je aanmelding vóór 26 mei 2022. Zie info en aanmeldingformulier verderop.  

 
Schoolkamp Unit 1 

Nog even en dan is het weer tijd voor ons jaarlijkse schoolkamp! 
Op donderdag 12 mei blijven de kinderen van de groepen 1 en 2 een nachtje op school slapen. 
Donderdag 12 mei is een gewone schooldag. Om 17.30 uur ’s avonds verwachten we alle kinderen 
weer op school. Vanaf die tijd kunt u met uw kind een plekje zoeken in de klas voor de nacht. Om 
17.50 uur gaan alle ouders weer naar huis, zodat we om 18.00 uur kunnen beginnen met ons 
programma. 
De kinderen krijgen op school frietjes met knakworst, voor de kinderen die geen varkensvlees 
mogen zorgt de moeder van Selma (3/4c) voor vervanging (Halal). 
Daarna is een programma met o.a. een buitenactiviteit, waarna de kinderen om omstreeks 21.00 
uur gaan slapen. Als het weer echt te slecht is om met de kinderen naar buiten te gaan, willen we 
graag als alternatief met de kinderen binnen spelletjes doen. Alle kinderen mogen dan een 
gezelschapsspelletje mee naar school nemen. Vrijdag 13 mei om 08.00 uur kunt u uw kind weer 
ophalen van school. We hebben dan met zijn allen al ontbeten. De kinderen zijn de rest van deze 
vrijdag vrij. 
Wat hebben we allemaal nodig? 
· slaapzak 
· luchtbed/matras 
· pomp 
· toiletspullen 
· schoon ondergoed 
· schone kleren/onesie 
· handdoek en washandje 
· zaklamp (met batterijen!) 
· knuffel 
· pyjama 
· evt. medicijnen 
· Bij slecht weer: gezelschapsspelletje 
NB: graag alles voorzien van naam. 
Bijzonderheden betreffende plasgewoonte, medicijnen etc. graag op een briefje bij de 
groepsleerkracht doorgeven. Indien u de avond niet thuis bent, geeft u dan even door waar u wel 
te bereiken bent. 
Logeren is weer even wennen. Blijf je wel of niet slapen? Of wil je proberen, dit mag altijd. Zien wij 
als leerkracht dat het echt niet gaat bellen we u op. 
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de klassenleerkracht. 
Groetjes de kleuterleerkrachten 

 
Hieperdepiep 

 

              ♪  Melissa Anac ♪   Narin Oner ♪   Vince Arts ♪    Cyrus Fekri  ♪   

  ♪ Lizz van den Hurk ♪  Sanne Mooren  ♪  Jorg Verhoeven ♪  Djosey Werts ♪                        

                                                ♪    Meneer Leon ♪ 
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Koningsspelen Vrijdag 22 april 

PROGRAMMA 
 
8.30 uur- Opening 

Feestelijke opening op het schoolplein.  
De kinderen gaan samen dansen op 
het koningsspelen lied ‘FitTop10’ van  
‘kinderen voor kinderen’.  
 

8.45 uur Koningsontbijt  
 

9.30 uur Spellen 

In gemixte groepen (1 t/m 8) gaan de 
kinderen 
 in en rondom de school allerlei spellen 
spelen.  
 

Vanaf 12.30 uur sponsorloop   

12.30 u - Unit 4 
12.50 u - Unit 1      
13.10 u - Unit 2 
13.30 u - Unit 3 
 
  

14.00 uur Afsluiting 

De dag wordt in de eigen klas afgesloten. 

Vakantie! 

De kinderen mogen natuurlijk in het oranje verkleed naar school komen! 

 
Sponsorloop – samen in actie voor Oekraine - 
 
De kinderen krijgen vandaag de sponsorbrief mee naar huis. 
Hiermee kunnen ze sponsoren zoeken. 
Denk aan vader/moeder, opa/oma, tante/oom.  
Na de vakantie vragen wij ze om het sponsorgeld op school  
in te leveren. Hierover berichten wij u later, via Parro. 
 

I.v.m. de Koningsspelen is er op vrijdag GEEN fysiotherapie!! 

 
 

 

We gaan er  

een leuke dag  

van maken !! 
Komt u de kinderen ook 

aanmoedigen !! 



  
Avondvierdaagse 2022 
 
De Avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni 2022. De Appelhof doet 
hier ook weer aan mee. Er kan gelopen worden op de 3, 5, 7, 10, 15 en 20 km. Leerlingen van de 
groepen 1, 2 en 3 kunnen alleen meelopen met een begeleider (vader, moeder, oppas etc). Dit 
geldt ook voor de leerlingen die voor het eerst de 7 km lopen. Op alle afstanden is begeleiding 
vanuit de Ouderraad aanwezig, behalve voor de 15 en 20 km.  
Het inschrijven van uw kind(-eren) kan middels het aanmeldformulier. Geeft u duidelijk aan welke 
afstand uw kind loopt en voor de hoeveelste keer hij/zij meeloopt. Dit is belangrijk voor het 
ontvangen van de juiste medaille. Voeg het aanmeldformulier met gepast geld in een gesloten 
envelop en geef deze af bij de leerkracht van uw kind of op het secretariaat (Manuela). Broertjes 
en zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten, kunnen ook middels dit formulier worden 
aangemeld.  
 
Enkele afspraken en tips voor een goed en gezellig verloop van de Avondvierdaagse:  

• Elke avond verzamelen we op het grasveld achter zorgcentrum De Kasteelhof aan de kant 
van de Piet Verslootstraat. Op vrijdagavond gelden er andere starttijden i.v.m. de 
intocht. Deze starttijden worden vermeld in de Appelrups en op de Parro-app van school. 

• Overige communicatie loopt via Parro van school. Houd deze goed in de gaten.  
Starttijden di - wo - do:  Starttijden vrijdag:  
10 km start om 18.00 u   start vrijdag om 17.00 u  
7 km start om 18.10 u   start vrijdag om 17.30 u  
5 km start om 18.20 u   start vrijdag om 18.00 u  
3 km start om 18.30 u   start vrijdag om 18.15 u  

 

• Meld je elke avond 10 minuten voor vertrek bij de begeleider van de afstand. Die noteert 
dan op de lijst dat je aanwezig bent. De begeleiders zijn duidelijk te herkennen aan het 
Appelhof-bord waarop de afstand staat en het Appelhof-shirt.  

• We vertrekken op tijd, er wordt niet gewacht op degenen die te laat zijn! We willen de 
groep bij elkaar houden. Daarom loopt er een begeleider voorop en een begeleider 
achteraan. Blijf goed bij je groep en luister naar de begeleiders.  

• Onderweg krijg je in de pauze iets te drinken van school. Bij warm weer houden we 
rekening met grote dorst. Het is handig om zelf een extra flesje water mee te nemen voor 
onderweg. Neem verder niet teveel eten en drinken mee.  

• De kinderen mogen geen geld meenemen om onderweg iets te kopen. Gooi geen afval 
weg en pluk geen planten of bloemen. Trek goede wandelschoenen aan en houd rekening 
met regen. Gezelligheid staat voorop.  

• We vragen iedereen om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Deze afspraken 
worden in de klas nog een keer behandeld door de leerkracht. Mocht blijken dat kinderen 
zich niet aan de afspraken houden, dan wordt dit door de begeleiders gemeld bij de 
organisatie. Deze zal dit overleggen met de groepsleerkrachten. 

• Kies een afstand die je aankunt!!!  
 
 

Heel veel wandelplezier!!! 
 

 



 

Aanmeldformulier Avondvierdaagse 2022 
 
 

 
3 KM 

Naam kind(eren) 
 
 
 
 
Telefoonnummer bij nood 
 

Groep Medaille 
Loopt voor (aantal) 

keer mee 

 
 
 

 
5 KM 

Naam kind(eren) 
 
 
 
 
Telefoonnummer bij nood 
 

Groep Medaille 
Loopt voor (aantal) 

keer mee 

 
 
 

 
7 KM 

Naam kind(eren) 
 
 
 
 
Telefoonnummer bij nood 
 

Groep Medaille 
Loopt voor (aantal) 

keer mee 

 
 
 

 
10 KM 

Naam kind(eren) 
 
 
 
 
Telefoonnummer bij nood 
 

Groep Medaille 
Loopt voor (aantal) 

keer mee 

 

 
Inschrijfkosten: € 6,- 3 – 5 – 7 km  

€ 7,- 10 km  
Bijgevoegd in envelop: Totaal € _____ 



Aanmeldformulier Vierdaagse 2022 hulpouder 
 
 

Naam ouder Naam en groep 
kind(eren) 

Mobiel 
06- 
 
Emailadres: 
 
 

 
Begeleider Vierdaagse 
lopers 

 

DI – WO – DO – VR 
 

(omcirkel welke dagen u kunt 
helpen) 

 

3 – 5 – 7 – 10 KM 
 

(omcirkel bij welke afstand u kunt 
helpen) 

 
Begeleider drinkpost 

 

DI – WO – DO – VR 
 

(omcirkel welke dagen u kunt 
helpen) 

 

3 – 5 – 7 – 10 KM 
 

(omcirkel bij welke afstand u kunt 
helpen) 

 
 
 
 


