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Appelrups 02 

          

         dd.  09.09.2022 

 
 

                           

     ♫    HieperDEpieP      ♫ 

            

             

 

 

            Robin van Dijk       Morteza Mahmodi 

 

       Rover van der Klift        Sofie van der Klift 

 

          Patryk Swinoga       Mats van Mourik 

 

       Lynn van Sonsbeek      Shane Franssen 

                                                             

   ♪     ♫      ♪      ♫      ♪ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Samen de aftrap 

van het 

EU-schoolfruit 

project gekeken 
 
 
 
 

 

02 
09-09-2022 

 

Agenda 
 

September 
 

 12 STUDIEDAG 
 12 MR vergadering 
 13 OR vergadering 
 19 Infoavond Unit 3 en 4 
 20 Infoavond Unit 1 en 2 
 26 Week tegen pesten 
 28 Opening schooljaar 
 29 Schoolkamp Unit 1 
 30 Unit 1 vrij  

Schoolfruit 
 

Woensdag  snoeptomaatjes 

Donderdag  meloen 

Vrijdag  peer 
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Bericht van de Torenuiltjes 

 
 
 

De zomer is voorbij en nu op naar de 11e van de 11e. Jawel, carnaval komt eraan. We kunnen 
terugkijken op een bijzonder jaar, waar ondanks alle maatregelen toch een feestje gevierd kon 
worden. Maar het nieuwe carnavalsjaar staat weer voor de deur. Zit jij in groep 8 en heb je banden 
met Puiflijk, dan ben je van harte welkom in de jeugdraad van de Torenuiltjes. Binnenkort komen 
de aanmeldingstonnen weer op de Appelhof en 't Geerke te staan…. Let op: dit wordt al speciaal. 
Op maandag 26 september is er een voorlichtingsavond voor de ouders in dorpshuis de Lier, zodat 
we evt. vragen alvast kunnen beantwoorden.  
Aanvang 19.30 uur   
#zinin #puiflijk #carnaval #torenuilen 
Groetjes Anja van Kessel (Torenuilen) 

 
Infoavond 

Op maandag 19 september vindt de infoavond voor de ouders van Unit 3 en 4 plaats. 
De ouders van Unit 4 worden om 19.00 u in de aula verwacht en de ouders van Unit 3 om 20.00u. 
De infoavond van Unit 1 en 2 is op dinsdag 20 september. Unit 1 start om 19.00 u en Unit 2 om 
20.00 u. Volgende week krijgt u van de leerkracht van uw kind de uitnodiging en het programma 
via Parro. 

 

       
   Mededelingen vanuit de Units 

 
Op woensdag 28 september vindt de 
opening van het schooljaar plaats. 

Deze dag staat in het teken van  
elkaar ontmoeten. 

Om deze dag zo gezellig en geslaagd 
mogelijk te laten verlopen, zijn wij  

PER UNIT op zoek naar 

4 hulpouders  

die in de ochtend van 9.15-11.00 u  
willen komen helpen! 
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Beste ouders/verzorgers, 

De afgelopen 2 weken zijn we druk bezig geweest om met de kinderen hun plekje in de groep te 

laten vinden. 

Er kwamen spellen voorbij waarbij je de ander ook nodig had. Daarnaast werden er boeken 

voorgelezen, buiten gespeeld en vooral ontdekt hoe het voor de ander of voor jezelf voelt in de 

groep. Zo zijn de regels en afspraken langzaam ontstaan. 

Ze zijn vastgelegd op een foto en hangen in iedere groep samen met de missie van onze groep. Hier 

kunnen we altijd even op terugkijken, en het helpt onze weer even om aan de regels en afspraken te 

denken. 

In de week van 12 september start het thema “Zo spelen wij”. 

Mail of geef uw kind een foto mee met zijn of haar lievelingsspeelgoed. 

We kijken hoe we verder regels en afspraken kunnen naleven en leren hoe je bij een vergissing even 

moet handelen. Pippi Langkous zal in dit thema ook voorbijkomen. Zij heeft wel hele aparte regels en 

afspraken. Eens kijken wat we daar dan van vinden. 

Op donderdag 29 september is het jaarlijks “nachtje slapen op school”. Tegen die tijd ontvangt u een 

brief met daarop de nodige informatie. Op vrijdag 30 september zijn de kleuters (unit 1) vrij. 

We werken aan de onderstaande doelen:  

Beginnende gecijferdheid: 

* Oriëntatie van het lichaam 

* Construeren 

* De telrij 

Beginnende geletterdheid: 

* Leesplezier 

* Luisteren 

* Gesprekken voeren 

Auditieve waarneming: 

* Rijmen en versjes 

* Auditief geheugen 

* Begrijpend luisteren 

We maken kennis met de volgende klanken: 

s van samen spelen. 

d van delen. 

a van allemaal. 

 

Vriendelijke groet, 

De juffen van unit 1 


