
 

 
 
 
 

Appelrups  nr. 31 13-05-2022   
 
 
Agenda 

Mei 

Dinsdag 17 OR-vergadering 

Donderdag 19  Schoolkamp Unit 2 

Vrijdag 20 Unit 2 vrij 

Maandag 23 Kledinginzameling 

Donderdag 26 Hemelvaartsdag 

Vrijdag 27 Studiedag, kinderen vrij 

Dinsdag 31 Uitdelen spullen en uitleg Avondvierdaagse, aanvang 20.00 uur 

Juni 

Vrijdag 3 Schoolfotograaf (inhaalmoment zieke kinderen) 
Juffendag Unit 3  

Maandag 6 Pinksteren 

Dinsdag 7 t/m vrijdag 10 Avond 4-daagse 

Maandag 13 MR-vergadering 

Dinsdag 14 OR-vergadering 

Woensdag 15 Kennismakingsmiddag VO groep 8 

Donderdag 16 Mad Science 

Vrijdag 17 Sportolympiade groep 6 en 7 

Dinsdag 21 Excursie Unit 4 
Informatieavond MeerVoormekaar ouders groep 8 

Juli 

Vrijdag 1 Rapport mee 

Maandag 11 Afscheidsavond groep 8 

Dinsdag 12 Kennismakingsmiddag nieuwe klas 

Vrijdag 15 Kinderen 12 uur vrij 

Zomervakantie van maandag 18 juli tot en met vrijdag 26 augustus 

 
Belangrijke mededeling 

We merken dat er rond deze tijd van het jaar al veel ouders de vakantie voor het komende 
schooljaar willen (moeten) inplannen. Belangrijk om te weten, is dat de overheid stelt dat een 3-
daagse schoolweek in strijd is met de wet, indien er geen landelijke vrije dag in die week zit. Dat 
betekent dus dat de vrijdag na de Leste Mert, geen vrije dag meer mag zijn. (De vrijdag na 
Hemelvaartsdag bijv dus wel). Houdt u er dus rekening mee dat vanaf volgend schooljaar de 
vrijdag na de Leste Mert een gewone schooldag is. 

 
Kledinginzameling 

Maandag 23 mei  wordt er weer kleding ingezameld. U kunt schone, niet kapotte kleding, 
schoenen, textiel, riemen, tassen inbrengen. De zakken kunt u bij Mireille afgeven, deze heeft uw 

kind inmiddels mee naar huis gekregen. 
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Avondvierdaagse: Hulpouders gezocht 

We zijn nog steeds op zoek naar ouders die kunnen helpen bij een drinkpost (alle afstanden en alle 

avonden) of als begeleider mee willen lopen (vooral op de 3 en de 7 km)!  

Zonder ouderhulp kunnen we de vierdaagse niet organiseren! 
De ouders die zich op (hebben) gegeven zien we graag op dinsdag 31 mei 2022 om 20.00 uur op 

school waar we de spullen zullen uitdelen en de taken worden verdeeld.  
U kunt zich nog tot 26 mei opgeven via de mail: m.marcusse@groeisaampo.nl. 

 
Unit 1 

Beste ouders en verzorgers, 
Deze week is het thema “vakantie” van start gegaan met ons nachtje logeren op school. Een 
mooiere opening kunnen we toch niet hebben. Aankomende week staat logeren nog steeds 
centraal. Daarna vloeit het over naar de camping, vakantie in de bergen en op het strand. 
TAAL 
Prentenboeken: heksje Mimi gaat op vakantie en Boer Boris gaat naar zee zullen de verhalen zijn 
die wij voorlezen. De opdrachten zullen eraan gekoppeld gaan worden. We kijken dan naar 
oriëntatie op het boek en op de geschreven taal. Kunnen we een mening vormen over het verhaal 
of juist door een ervaring die we hebben gehad bij een vakantie of logeerpartijtje. Daarnaast zijn 
er versjes en rijmpjes. Hierbij trainen we ons geheugen. Bij de woordkaarten van dit thema gaan 
we luisteren naar de eerste en laatste klank. Met de kinderen die richting groep 3 gaan oefenen 
we analyse en synthese (hakken en plakken) van korte woordjes. De volgende klanken worden 
aangeboden l-oo-t-z 
REKENEN 
Er zal in iedere groep een themahoek komen. 
Dit kan een camping zijn, ijssalon of een 
reisbureau. Hier komen naast talige 
opdrachten ook rekenopdrachten voorbij.  
Ze gaan aan de slag met betalen, spiegelen en 
schaduwen, bestellingen noteren en 
eventueel bedragen optellen. 
 
We gaan er een gezellige tijd van maken!! 
Vriendelijke groet, De kleuterleerkrachten 

 
Hulpouders bedankt! 

Hulpouders bedankt voor jullie hulp en inzet 
bij het schoolverlaterskamp en het schoolkamp van Unit 1! 

De kinderen hebben het heel leuk gehad. 

 
Parkeren Postelkamp 

Beste ouders, willen jullie er rekening mee houden dat er nog steeds een parkeerverbod geldt 
aan de zijde van de Postelkamp. Gelieve hier dus niet te parkeren. 

 
Hieperdepiep 

        

                 ♪  Sem van den Heuvel ♪  Daan Tijssen ♪  
 

                 ♪ Zeynepnaz Tetik ♪  Milou Litjens ♪♪ 
 

                              ♪ Juf Chantal  ♪   
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Jan Terlouw in gesprek met 

kinderen over oorlog 
www.rn7.nl 

 
 

Afgelopen zondag organiseerde het Agora theater samen met o.a. de 4 mei comités van de 
gemeente Druten een actiedag voor vluchtelingenkinderen in onze gemeenten. 
Het was een succes, vele kinderen en volwassenen bezochten de film en gingen  o.l.v. Jochem van 
Gelder in gesprek met Jan Terlouw. Onderstaand vind u een korte link, wellicht kunt u het nog 
eens terugkijken.  https://www.rn7.nl/24643-jan-terlouw-in-gesprek-met-kinderen-over-oorlog 
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Voor de kinderen van 6 t/m 9 jaar is er op zondag 19 juni in Boven Leeuwen de 12e editie 

van de KIDSRUN. 

Pak deze mooie uitdaging met twee handen aan! 

Een échte hindernisbaan! Wie van lopen, klimmen, klauteren,  blubber en zeephellingen houdt, die is 

bij de Kidsrun op de goede plaats. Want voor de kinderen is er een speciaal Kids-parkoers uitgezet.  

Er zijn vier categorieën: jongens 6/7, meisje 6/7 jaar en jongens 8/9 en meisje 8/9 jaar. Alle deelnemers 

per categorie vertrekken gelijktijdig. Diegene die het eerst over de finish komt, is winnaar. De eerste 

drie deelnemers per categorie krijgen een prachtige beker tijdens de prijsuitreiking. Na afloop is er 

voor alle deelnemers een medaille en een leuke attentie !! 

Inschrijven:  
Je kunt je inschrijven op de dag zelf. Dit kan bij de jurywagen op het terrein van park Groenewoud 
vanaf 12.00 tot 15.30 uur.  
Je kunt je nu ook online inschrijven vanaf 15 mei via https://www.survivalrun.info/kidsrun                                                            
 
De proefronde is om 16.30 en de eerste start is om 17.00. 

 
Kijk voor meer info over de vorige editie van de  Survivalrun op: 

http://www.actiefmaasenwaal.nl/survivalrun-boven-leeuwen-2019 

DOE MEE!!!! 

Met sportieve groeten, het team van Actief Maas en Waal. 
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