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Appelrups 05 

          

         dd.  30.09.2022 

 
 

                           

     ♫    HieperDEpieP      ♫ 

            

             

 

 

          Amy van Hesteren      Caine de Kleijn 
                  Siem Lamers      Laura Hermans   
          Lars van Zachten       Harrison Busscher 
                  Maud de Vaan   Miel Reuser 
                             Juf Anneke 

 

   ♪     ♫      ♪      ♫      ♪ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

05 
30-09-2022 

 

Agenda 
 

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 

November 
 2 Kleintje Leste Mert 
 3 Leste Mert, leerlingen vrij 
 4 Studiedag, leerlingen vrij 
 8 OR vergadering 
15 MR vergadering 
22 Schoen zetten 
23 Pietenochtend 

December 
 2 Sint op school  
 22 Kerst op school 
26 dec-6 jan Kerstvakantie 
 
 
 

 

Schoolfruit 
 

Woensdag  meloen 

Donderdag  worteltjes 

Vrijdag  appel 

http://www.ikcdeappelhof.nl/
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Start Kinderboekenweek / Opening Schoolbieb  

Woensdag 5 okt begint de Kinderboekenweek met als thema GI-GA-GROEN. We starten die 
woensdag met een feestelijke opening. We hebben alle kinderen gevraagd om iets groens aan te 
trekken en om 8.15 buiten in de natuur van ons groene schoolplein met een leesboek te gaan 
zitten/staan als een 'living statue'. 3 collega's zullen de kinderen bij de poorten ontvangen. Een 
aantal leerlingen van groep 8 zullen een dans buiten op het podium opvoeren. Om 8.25 u gaat 
iedere leerkracht weer met zijn/haar klas naar binnen. Eenmaal binnen praten we met de kinderen 
over de Kinderboekenweek en lees we voor.  
Tussen 9.00 en 9.30 wordt de bibliotheek in aanwezigheid van alle partners en media met alle 
kinderen geopend.  
 

  
BRUNA – Sparen voor de Schoolbieb -  

Bruna organiseert weer de succesvolle actie 'Sparen voor je schoolbieb'.  
Een fantastische manier om onze schoolbibliotheek gratis uit te breiden. Mocht u tijdens de 
Kinderboekenweek een kinderboek kopen bij de Bruna in Druten dan zullen zij vragen op welke 
school uw kind zit. 20% van het totaalbedrag van uw aankoop zullen wij als school mogen besteden 
aan nieuwe kinderboeken. Deze actie loopt van 5 t/m 16 oktober.  

 
Unit1 

Wij van unit 1 mochten een nachtje slapen 
op school. De eerste unit van dit schooljaar. 
De rest volgt in de aankomende 3 weken. 

We hebben genoten! 

Nu maar goed uitrusten. 

 

 
Ouders bedankt voor jullie hulp!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groepen 5 t/m 8 

Zoals vorige week maandag aangegeven tijdens de informatieavond staan binnenkort de ouder-/ 
kindgesprekken 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 5 t/m 8, dan kunt u vanaf a.s. maandag 3 
oktober om 15.00 uur uw gesprek inplannen.  

• Heeft u één kind in de groepen 5 t/m 8, dan kunt u vanaf dinsdagochtend 4 oktober uw 
gesprek inplannen. Wij gaan ervan uit dat u zich hieraan houdt!!  

De agenda staat tot vrijdag 7 oktober 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. 
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Verbonden door Licht  

Aan alle leerlingen, hun ouders/verzorgers en onderwijspersoneel 

 

Een bijzondere uitnodiging van ons. 

 

Misschien heb je het al meegemaakt. Heb je afscheid moeten nemen van iemand die dood 

is gegaan. Iemand die je kende of waarvan je gehouden hebt. 

Het geeft een verdrietig gevoel omdat je iemand mist, maar het is ook fijn om aan hem of 

haar te denken en nog iets te kunnen doen. 

Daarom organiseren wij voor de 9e keer 

 

Verbonden door Licht 
Op de begraafplaatsen in het centrum van Druten 

 

zaterdag 29 oktober  

van 15.00 tot 17.00 uur (in het daglicht) 

en van 18.30 tot 21.00 uur (in het donker) 

 

De begraafplaatsen aan de Molenstraat en de Molenhoek te Druten zijn sfeervol versierd. 

 ’s Avonds branden er duizend lichtjes. Er zal muziek klinken en je kunt zelf over het terrein 

wandelen om op 9 plekken iets te doen.  

Denk hierbij aan een kaars opsteken bij een Zee van Licht, Een ster ophangen in de 

Sterrenpoort, Belletjes blazen naar omhoog. 

Een briefje schrijven of tekening maken voor de Hemelse post of het paraplulaantje 

versieren met bloemen. Je mag hiervoor zelf een snijbloem meenemen. 

 

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom 

We hopen jullie te ontmoeten op 29 oktober! 

 

 

Daarnaast hebben we jullie hulp nodig voor het verzamelen van glazen potten waar we 

waxinelichtjes in kunnen zetten. Vorig jaar zijn er 

honderden kapot gegaan. We zijn op zoek naar grote 

glazen potten van ongeveer 700 ml. Je kunt ze op school 

inleveren of in Druten bij Molenstraat 4 of bij wijkcentrum 

de Doorkijk binnen bij de leestafel. 

Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!! 

 

Met warme groet,  

Organisatoren Verbonden door Licht Druten 

Henriëtte van den Beld 

Marieke van de Klok 

Jose Verheij 

Romy Hommersom 

Anneke Goeree 
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Beste ouders/verzorgers,   

 
Op maandag 3 én 10 okt. mogen de kinderen van unit 4, groepen 7/8 A,B en C 

aan de slag met de tennisclinics  van LTC de Gelenberg. Tijdens deze lessen 

maken de kinderen op afwisselende wijze kennis met de tennissport.  

 

De uitvoering is in handen van Actief Maas en Waal i.s.m. de trainer/leden van 

LTC De Gelenberg, waar we ook te gast zijn.  

 

NB: De kinderen zullen met de fiets naar het tennispark gaan! Neem daarom op 

beide dagen de fiets mee naar school. 

 

 

Tennis is een bekende balsport die tot de verbeelding van 

kinderen spreekt. In deze twee clinics wordt i.s.m. LTC De 

Gelenberg zowel aan het plezier als de techniek aandacht 

besteed. 

D.m.v. verschillende oefenvormen werken de kinderen 

aan de vaardigheden die nodig zijn voor deze prachtig 

sport. 

Het spelen van tennis is niet alleen leuk, maar ook erg 

goed voor de motoriek (voetenwerk), 

uithoudingsvermogen en speciaal het ontwikkelen van de 

oog – hand coördinatie van het jonge kind. 

 

Wij hopen dat de kinderen kunnen genieten van deze lessen! 
Voor meer info ga naar: https://www.actiefmaasenwaal.nl/clinics-ltc-de-gelenberg-druten-2022 
 
Zondag 16 oktober volgt een ‘maak kennis met tennis‘ les.  
Bij de laatste clinic ontvangen de kinderen een flyer met de exacte tijden voor deze 

‘maak kennis met tennis’ les.   

Deze kennismakingsles is gericht op kinderen van 6 t/m 12 jaar oud. 

  

Met sportieve groet, namens het team van IKC De Appelhof 

Maikel Wetters– combinatiefunctionaris AM&W  

 

https://www.actiefmaasenwaal.nl/clinics-ltc-de-gelenberg-druten-2022


 

versie 9 juni 2021 

Nieuwsbericht voor ouders  

Gezondheidsonderzoek JGZ voor 5/6 jarigen en  

10/11 jarigen 

__________________________________________________ 
 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool 

Binnenkort komt de doktersassistent op school voor een gezondheidsonderzoek van alle 5/6 jarigen 

en 10/11-jarigen. Door corona is het een bijzondere periode geweest. Wij zijn erg benieuwd hoe 

het nu met de kinderen gaat. In ons onderzoek geven we daar dit schooljaar extra aandacht aan. 

 

De doktersassistent vertelt in de klas aan de kinderen hoe het onderzoek gaat. Daarna haalt zij de 

kinderen een voor een uit de klas. De doktersassistente begint het onderzoek met een kort 

gesprekje, ze meet en weegt het kind en onderzoekt bij de 5/6 jarigen of het kind goed hoort en 

ziet. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan. 

 

Ouders hoeven  bij dit onderzoek niet aanwezig te zijn. Is hier behoefte aan of is er bezwaar tegen 

het onderzoek? Dan kunnen ouders contact opnemen met de JGZ. 

 

Mijn Kinddossier 

De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.  

In Mijn Kinddossier: 

- kunnen ouders online een vragenlijst invullen; 

- kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;  

- kunnen ouders afspraken bekijken; 

- staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind. 

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.  

Meer informatie staat op www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier. 

 

Ouders die geen gebruik maken van Mijn Kinddossier 
- krijgen van tevoren een brief met informatie over het onderzoek en twee vragenlijsten, 

- kunnen de vragenlijsten in een gesloten envelop inleveren bij de leerkracht,  

- krijgen achteraf een brief met de resultaten van het onderzoek. 

 

Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. 

Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

 

Zelf een afspraak maken 

Ouders kunnen altijd ook zelf een afspraak maken voor het spreekuur van de jeugdarts of de 

jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de opvoeding, gezondheid of 

ontwikkeling van het kind. Of als er twijfels zijn bijvoorbeeld of het kind goed hoort en ziet.  

Of als er zorgen zijn op school of thuis. Neem dan contact met ons op om  een afspraak te maken.  

 

Contact en informatie 

Zijn er vragen of opmerkingen? Is er behoefte aan een advies, een afspraak maken of meer 

informatie?  

De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur 

en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 

 

Website 

Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over de 

Jeugdgezondheidszorg. Ook vind je hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de 

gezondheid van kinderen. 

 

http://www.mijnkinddossier.nl/
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Versie 27.07.2021 

Informatie Jeugdgezondheidszorg voor leerkrachten 

 
 

Wat houdt het gezondheidsonderzoek in?  

 
Door corona is het een bijzondere periode geweest. Wij zijn erg benieuwd hoe het nu met de 

kinderen gaat. In ons onderzoek geven we daar extra aandacht aan.  

 

5/6-jarige kinderen  

• De doktersassistente test de oren, ogen, en meet de groei (lengte en gewicht) van het kind.  

Bij overgewicht wordt ook de bloeddruk gemeten. 

• Ouders vullen een gedragsvragenlijst (SDQ) in en een aandachtspuntenlijst.  

• De jeugdarts houdt een voorgesprek met de leerkracht over de kinderen.  

 

10/11-jarige kinderen 

• De doktersassistente meet de groei (lengte en gewicht) en test op indicatie de ogen en oren 

van het kind. Bij overgewicht wordt ook de bloeddruk gemeten. Daarnaast voert zij een kort 

gesprek met het kind met behulp van de GIZ driehoek (z.o.z.) 

• Ouders vullen een gedragsvragenlijst (SDQ) in en een aandachtspuntenlijst.  

• De jeugdverpleegkundige houdt een voorgesprek met de leerkracht over de kinderen.  

 

Wat kun je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou?  

 

1. De JGZ verstuurt zes weken voor het gezondheidsonderzoek door de doktersassistente de 

uitnodiging naar het huisadres van het kind.  

 

2. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige maakt een afspraak om de kinderen die uitgenodigd 

worden voor het gezondheidsonderzoek voor te bespreken met de leerkracht(en) wanneer 

wenselijk. Dit kan in een persoonlijk gesprek, telefonisch, via MS Teams of per beveiligde mail.  

 

3. De leerkracht bespreekt in overleg met de ouders aandachtspunten (z.o.z.) met de JGZ. 

Vanuit het voorgesprek of eerdere bevindingen rondom een zorgleerling kan de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige de leerkracht eventueel vragen een SDQ-vragenlijst in te vullen.  

 

4. Ouders die geen gebruik maken van Mijn Kinddossier krijgen – tegelijk met de uitnodiging –  

papieren vragenlijsten thuis gestuurd. Zij mogen deze vragenlijsten inleveren bij de 

leerkracht. De doktersassistente verzamelt de ingevulde vragenlijsten, meestal op de eerste 

onderzoeksdag.  

 

5. De doktersassistente geeft uitleg in de klas over het gezondheidsonderzoek. Als een kind deze 

uitleg mist, vertelt de doktersassistente aan het begin van het gezondheidsonderzoek wat er 

gaat gebeuren. Het filmpje over het gesprek met de 10/11-jarigen geeft meer informatie.  

 

6. De doktersassistente onderzoekt de kinderen. Meten en wegen gebeurt met kleren aan. 

Ouders zijn hier niet bij aanwezig. Maar als ze dat willen, mag dat wel. Ouders moeten dit dan 

laten weten door contact op te nemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg. 

 

7. De doktersassistente koppelt zelf geen resultaten terug van het gezondheidsonderzoek aan de 

leerkracht. 

Sommige kinderen die door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige zijn gezien, worden 

nabesproken met de leerkracht/IB’er, als ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.  

 

 

https://youtu.be/gFZ71zt7LOI
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Aandachtspuntenlijst t.b.v. voorbespreken tussen leerkrachten en JGZ 

 

 

Bij deze driehoek staan onderwerpen die 

voor een kind van invloed zijn op de 

gezondheid, ontwikkeling en ‘lekker in je 

vel zitten’. Ook scholen hebben een 

signalerende functie t.a.v. kind en gezin. 

Het is belangrijk om alle signalen van 

kind, ouders, school en JGZ bij elkaar te 

leggen. We willen graag - met 

instemming van de ouders - de kinderen 

voorbespreken waar vragen of zorgen 

over zijn.  

 

 

Concrete signalen kunnen zijn 

 

Kinderen die:  

 Slecht zien  

 Slecht luisteren/slecht horen  

 Moeilijk bewegen (bijv. houterig, vaak   

    vallen, slecht schrijven-tekenen) 

 Chronisch ziek zijn (bijvoorbeeld astma,  

    diabetes, epilepsie)  

 Veelvuldig verzuimen  

 Erg bezig zijn met hun gewicht/eten 

 Niet goed in zijn-haar vel zitten 

 

Kinderen met:  

 Specifieke ondersteuning (bv. een  

    ‘arrangement’)  

 Teruggetrokken, stil, druk, (faal)angstig of   

    agressief gedrag  

 Slechte concentratie/slechte werkhouding  

 Leerproblemen in relatie tot gedrags-    

    problemen  

 Sociale problemen  

 Pestproblemen  

 Vroege seksuele ontwikkeling/seksueel  

    gedrag  

 Zindelijkheidsproblemen  

 Slaapproblemen (kinderen die niet uitgerust  

    op school komen)  

 Problematische thuissituatie bijv. door een   

    complexe scheiding of ernstig zieke ouders  

 Ouders met psychiatrische of verslavings-  

    problemen  

 Geldzorgen / armoede  

 Betrokkenheid Veilig Thuis 

 Slechte hygiëne 
 

 

Wanneer komt een kind bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige?  

 

Er zijn verschillende redenen om een kind (met de ouders) uit te nodigen bij de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige, namelijk: 

- een aandachtspunt vanuit het laatste bezoek op het consultatiebureau (bij 6 jarigen), 

- uitkomsten van het gezondheidsonderzoek, 

- vragen van ouders of school.    

 

De leerkracht kan - in overleg met ouders/verzorgers - op ieder moment een kind voor het 

spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanmelden.  

 

Contactgegevens 

 

GGD Gelderland-Zuid 

Jeugdgezondheidszorg 

088-144 71 11 

jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl 

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur 
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