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Appelrups 04 

          

         dd.  23.09.2022 

 
 

                           

     ♫    HieperDEpieP      ♫ 

            

             

 

 

             Esmee Diehl    Hanna van de Geijn  

 

       Kai van Hardeveld        Nikola Czarnialis 

 

                 Antoni Karcz        Atina Ramakers 

    

       Otis van Eldijk      Madelief Verlinden    

                                     

            Maylin Nederkoorn     Delano Krosman   

 

                                  Raff van Lent  

 

   ♪     ♫      ♪      ♫      ♪ 
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Agenda 
 

September 
  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  pruimen 

Donderdag  meloen 

Vrijdag  appel 
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Mededelingen vanuit de MR 

Highlights  
- Start schooljaar: Alle groepen zijn weer goed begonnen. We zijn volop bezig met Klasse(n)kracht 
voor een fijne sfeer in de groep.    
- NPO-plan Dit jaar zijn er twee nieuwe punten opgenomen: kansengelijkheid en burgerschap. Voor 
februari zal hier een visie over gevormd zijn. Het team heeft hier tijdens de studiedag een start mee 
gemaakt.   
- Dit jaar ligt de focus bij kansengelijkheid op lezen. Dagelijks wordt er voorgelezen en de nieuwe 
bibliotheek wordt in oktober geopend. Kinderen kunnen hier ook een boek lenen voor thuis.  
- Werkverdelingsplan / NPO-plan: ingestemd door MR.  
 

 
Inplannen Oudergesprekken Unit 1 en 2 Parro 

Zoals afgelopen dinsdag aangegeven tijdens de informatieavond, staan binnenkort de eerste 
indrukgesprekken op de agenda. Anders dan andere jaren, moet u nu zelf uw gesprek inplannen via 
de agenda van Parro (onze communicatie-app).   
 

• Heeft u twee (of meer) kinderen in de groepen 1 t/m 4, dan kunt u  
vanaf maandag 26 september om 15.00 uur uw gesprek inplannen 

• Heeft u één kind in de groepen 1 t/m 4, dan kunt u  
vanaf dinsdag 27 september uw gesprek inplannen 

De agenda staat tot vrijdag 30 september open, daarna deelt de leerkracht de ouders in die nog niet 
zelf gepland hebben.  
Lukt het inplannen niet, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.  
 

 
Informatieavonden 

Vorige week hebben de informatieavonden plaatsgevonden. Fijn dat we u weer live in de school 
konden ontmoeten. Vandaag krijgt u via Parro een algemene informatiebrief en worden de 
powerpoints met u gedeeld. 

 
Carnaval  
Vanmorgen zaten we even in Carnavaslssfeer toen de Prins van de Torenuilen op bezoek kwam.  
De kinderen van groep 8 die bij de Jeugdraad van de Torenuilen of de Blauwe Bokken (ook groep 7) 
willen, hebben een informatiebrief meegekregen. Deze brief kunnen ze ingevuld op school 
inleveren in de tonnen.  
Over enige tijd zullen we ook gaan inventariseren wie van groep 8 bij de Appelwurmen, de 
jeugdraad van school, wil. Meer informatie daarover krijgen jullie nog van ons. 
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Kom jij dit jaar de 

Blauwe Bok versterken? 
 
Lever dit formulier vóór 7 oktober 2022 in bij de 
brievenbus tonnen op school of op één van deze 
adressen: 

- Weide 10 te Druten 
- Rieffhof 73 te Druten  

Of mail naar: 
blauwebokjeugd@gmail.com 

 

Jeugdcarnaval 2022 – 2023 

Wat was het nog even spannend! Ging de carnaval wel door of ging het niet door? Zou corona 
wederom roet in het feestgeruis gooien? Een paar dagen voordat de carnaval begon ging het licht 
dan toch op groen. Prins Sid en zijn hofhouding konden los gaan! En dat deden ze! Ze hebben met 
hun jeugdraad een fantastische carnaval gevierd. Opnieuw er staat een nieuw carnavalsjaar voor de 
deur! Op 11 november, in onze residentie Bogerd te Druten, zal Prins Sid met zijn hofhouding 
afscheid gaan nemen. Wie o wie gaat dan de ‘neije’ worden? Lijkt het jou leuk om deel te nemen in 
de Jeugdraad of misschien wil je wel Jeugdprins(es), Page, Adjudant, Chef Protocol of AA-schenker 
zijn, meld je dan snel aan! Wel natuurlijk even thuis overleggen met je ouders/verzorgers…  

 

Wat kun je verwachten? 

Een te gek carnaval 2023 samen met alle knotsgekke carnavalsvierders van de Blauwe Bok! Tijdens 
de carnavalsdagen spring en hos je in de optocht op de jeugdcarnavalswagen. Daarnaast ga je voor 
én na het carnavalsfeest ook mee met gezellige uitjes, samen met de gehele Jeugdraad. Aan het 
einde van het seizoen hebben we een gezellig afsluitende activiteit. 
 
Voor al het gefeest en al deze gezelligheid vragen wij een kleine bijdrage van €22,-.  
Ouders, let op: er is een verplichte informatieavond op 11 oktober 2022 in Wijkcentrum de Doorkijk. 
De bijdrage van €22,- deze avond graag contant en gepast meenemen. Vragen? Dat kunnen wij ons 
voorstellen! Mail even naar blauwebokjeugd@gmail.com en wij nemen contact met jullie op. 

 

Wat wil je worden? 
Geef hieronder in het keuze menu duidelijk aan wat je wil worden. Je mag meerdere keuzes 
omcirkelen als je dat wil! Graag ontvangen wij ook even jouw gegevens en die van jouw 
ouders/verzorgers. 
  

 
 

Prins of Prinses Wel / Niet 

Adjudant Wel / Niet 

Page  Wel / Niet 

Chef Protocol Wel / Niet 

AA – Schenker Wel / Niet 

Jeugdraad Wel / Niet 

Voornaam

Achternaam

School

Groep

Telefoonnummer ouder/verzorger

Telefoonnummer ouder/verzorger

Telefoonnummer thuis

E-mailadres ouder/verzorger

E-mailadres ouder/verzorger

Woonadres

Leeftijd
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