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Appelrups 03 

          

         dd.  16.09.2022 

 
 

                           

     ♫    HieperDEpieP      ♫ 

            

             

 

 

            Jens Derksen    Dennis van Dijk 

    Milou Derksen    Zubair Kandil     Ché Kouwen   

Jaycen Thodé     Duuk Fleuren    Indy van den Hurk  

            Atilla Ozdogan     Umut Timar                                                                
                             Juf Nathalie 

♪     ♫      ♪      ♫      ♪ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mededelingen vanuit de Ouderraad 

Afgelopen dinsdag was de eerste vergadering van de Ouderraad en is Carlijn Sas als nieuw lid 
aangeschoven. Welkom Carlijn! We hopen dat we na twee Corona-jaren weer wat actiever voor 
school kunnen zijn. Bij deze Appelrups zit de ouderparticipatielijst, deze krijgt u volgende week 
tijdens de informatieavond ook op papier mee. Het is de bedoeling dat u deze invult en weer op 
school inlevert. Er staan nu minder werkgroepen op dan u van ons gewend bent, omdat we via 
Parro om ouderhulp zullen vragen als dat nodig is. We hebben uw hulp dan hard nodig, soms 
kunnen activiteiten niet doorgaan bij onvoldoende ouderhulp. Zo zijn we ook nog heel hard op 
zoek naar kamouders die na de vakanties in de klas/unit van hun kind willen kammen. Geeft u 
zich hier a.u.b. voor op via de leerkracht van uw kind!  
…tijdens de opening van dit nieuwe schooljaar op 28 september zorgt de ouderraad dat de 
kinderen allemaal een lekker ijsje krijgen...  
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Agenda 
 

September 
 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 

Oktober 
5 Muziekschool groep 5-8 
6 Schoolkamp Unit 2 
7 Unit 2 vrij 
10-11 Oudergesprekken  
Unit 1 en 2 
13 Techniekdag groep 7-8 
13 Schoolkamp Unit 3 
14 Unit 3 vrijdag 
17-18 Oudergesprekken  
Unit 3 en 4 
19 Muziekschool groep 5-8 
20 Schoolkamp Unit 4 
20 Unit 4 vrij 
24-28 Herfstvakantie 

 

Schoolfruit 
 

Woensdag  watermeloen 

Donderdag  appel 

Vrijdag  peer 
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Infoavond 
Maandag aanstaande worden de ouders van Unit 4 om 19.00 u in de aula verwacht en de ouders 
van Unit 3 om 20.00u. Dinsdag begint de avond om 19.00 u voor Unit 1 en om 20.00 u voor Unit 2. 

Bent u verhinderd? Laat u dit dan even aan de leerkracht weten! 
 
Kids Actief 

 
 

            
                                        

“KIDS ACTIEF” op IKC De Appelhof: 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Kinderen moeten kunnen bewegen, spelen en sporten! Daarbij 
hoort ook lekker buiten spelen. Dit najaar gaan we verder met 
Kids Actief: een speciaal naschools beweeg-, spel- en 
sportprogramma.  
De activiteiten staan onder leiding van meneer Ton Hom, 
combinatiefunctionaris bij AMW.  
 
 
WAT: Naschools sport- en spelaanbod vanuit Actief Maas en 

Waal. 

WAAR: Op de speelplaats van IKC De Appelhof. 

WIE: Voor maximaal 30 kinderen uit de groepen 3/4 ABC die zich hebben opgegeven. 

WANNEER: Op de dinsdagen  27 sept en 4 okt.  Direct na schooltijd van 14.15 tot 15.15 uur.  

HOE: Opgave uitsluitend via het inschrijfformulier. De kinderen hebben van hun leerkracht een 

inschrijfformulier gekregen. Graag inleveren bij de  leerkracht van uw kind, uiterlijk op dinsdag 20 

sept. 

 
Na afloop gaan de kinderen zelf naar huis of worden opgehaald door hun ouders/verzorgers. Wie 

bij de BSO op IKC de Appelhof zit blijft daar tot hij/zij opgehaald wordt. 

Wanneer het niet kan doorgaan i.v.m. slecht weer zullen we dit uiterlijk op de dinsdagochtend zelf 
aan de kinderen vertellen en u laten weten via mail en/of Parro. 
 
Team IKC De Appelhof  
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