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Agenda 
December 

 

   2 Sint op school  
   7 Muziekschool groep 5-8 
 19 Schaatsen met school 
 22 Kerst op school 
 26 dec-6 jan Kerstvakantie 

 
Januari 

   9 MR vergadering 
 10 OR vergadering 
 11 Triviant groep 8 Voorronde 
 18 Triviant groep 8 Voorronde  
 19 Open Avond Pax Christi College 
 19 Techlokaal groep 7-8a 
 26 Techlokaal groep 7-8b 
 26 Triviant groep 8 Finale 
 30 Muziekschool groep 1-4  

 

Schoolfruit 
 

Woensdag  watermeloen 

Donderdag  tomaatjes 

Vrijdag sinaasappel 
 

• Vrijdag 2 december is er geen fysio. 

Winter Village Druten 

Op maandag 19 december gaan we 

schoolschaatsen bij Winter Village Druten!  

Heeft uw kind zelf schaatsen? Haal deze dan van 

zolder,  want het liefst willen we dat er zoveel 

mogelijk op ‘eigen’ schaatsen geschaatst wordt. 

Is het niet mogelijk om voor uw kind schaatsen 

te regelen, dan wordt hier door school voor 

gezorgd.  

Verdere info volgt volgende week! 

http://www.ikcdeappelhof.nl/
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Bekendmaking Leerlingenraad 

Met trots presenteren wij hier onze nieuwe leerlingenraad! 
Vorige week vrijdag was de eerste vergadering met de gekozen leerlingenraad.  
In deze raad zitten leerlingen uit de bovenbouw. De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar 
bij elkaar om onder schooltijd te vergaderen. Meneer Joram zal in het begin de vergaderingen 
voorzitten. Later zal hij een stapje terug doen en zal een van deze leerlingen zijn taak gaan 
overnemen. 
De raad onderzoekt welke ideeën er in de school leven. Iedereen kan wel iets bedenken waarin 
een school nog kan groeien, maar… hoe maak je jouw ideeën bekend? En… hoe vergroot je de 
kans dat die ideeën ook daadwerkelijk worden uitgevoerd? 
 
Belangrijke uitgangspunten voor de keuze van een leerlingenraad zijn: 
-Een leerlingenraad is een mooie manier om aandacht te besteden aan burgerschap.  
De leerlingenraad heeft dan ook als doel om: leerlingen te betrekken bij keuzes die op school 
worden gemaakt; het gevoel van verantwoordelijkheid onder leerlingen over schoolse zaken te 
bevorderen. 
-we willen leerlingen volwaardige inbreng/inspraak geven bij schoolse zaken. 
-we willen leerlingen democratie laten ervaren. 
-we willen leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is. 
-enz. 
 
We zijn er van overtuigd dat deze gedreven groep leerlingen dit schooljaar ontzettend goed 
meedenkt en mooie, nieuwe plannen gaat realiseren. 
Ze hebben er in ieder geval erg veel zin in…! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
V.l.n.r.Jayden, Owen, Fenna, Noëlle, Maud, Chiara, Milou,Tom en Aysima. 

 
Voorleeskampioen 

 
Afgelopen woensdag vond de spannende finale van  

de Voorleeswedstrijd plaats. 
De jury had de zware klus om de Voorleeskampioen te kiezen. 

Het niveau van de deelnemers was hoog en het lag dicht bij elkaar. 
Na uitvoerig beraad was de jury het unaniem eens dat 

Sigrid Reijnen zich het komende jaar de Voorleeskampioen van 
IKC de Appelhof mag noemen. 

Op de tweede plaats is geëindigd Thomas Kuijpers. 
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Schoolbieb 

Vandaag is Unit 2 begonnen met de uitleen van boeken uit onze eigen bibliotheek. 
Aankomende week zullen ook de andere units boeken lenen om thuis te lezen. 

Wij willen iedereen veel leesplezier wensen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buurtgezinnen 

Opvoeden doen we samen 

 
In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een 
echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft.  
Dat vraagt veel van ouders. Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht 
worden en kunnen de kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen! 

 
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen 
gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en 
worden ouders ontlast. In de praktijk kan de steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week 
gezellig komt spelen, geholpen wordt bij het huiswerk of af en toe in het weekend komt logeren. 
 

Zijn jullie een gezin dat een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken of juist zou willen bieden?  
Wil je meer informatie over wat het allemaal inhoudt en hoe het werkt?  
Dan bel ik je graag geheel vrijblijvend een keer op of kom langs voor een kopje koffie. 
 

Meer info vind je in de bijgevoegde folder en op www.buurtgezinnen.nl of bel/mail coördinator 
Nathalie de Jonge 06-55501597 

 

 

http://www.ikcdeappelhof.nl/
mailto:info-appelhof@groeisaampo.nl
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IKC de Appelhof - Postelkamp 26652 BE  Druten - tel. 0487-513766 - www.ikcdeappelhof.nl -  info-appelhof@groeisaampo.nl 

 

Mededelingen vanuit de OR 
 
 
 

                Vrijdag 2 december…  Sinterklaasviering op de Appelhof! 
 
 

Om de dag goed te laten verlopen, vragen we u het volgende: 
 
 

Zorgt u ervoor dat uw kind(eren) om 8.15 u op school is. De kinderen kunnen 

rechtstreeks naar hun lokaal. Daar kan de tas worden opgehangen, de jas blijft 
aan. De klas zal samen met de Juf of Meester naar buiten gaan. We wachten tot 
iedereen er is, zorg dus dat je op tijd bent! 
 
Om half 9 is de intocht van Sinterklaas. 
 
U als ouder bent hierbij van harte welkom! Blijft u wel achter het rode lint, dit 
i.v.m. de veiligheid van onze kinderen.  
 
Let op, er kan NIET geparkeerd worden aan de zijde van De Postelkamp en de 
Koningsweg, ook dit i.v.m. de veiligheid van de kinderen. 
 
De Sint en zijn Pieten zullen op het schoolplein feestelijk worden ingehaald en 
welkom worden geheten. Hierna gaan de kinderen weer terug naar hun klas en zal 
de hele dag in het teken staan van de viering van het Sinterklaasfeest! 
 
De peuters en de groepen 1-4 zullen een bezoek aan de Sint in de Speelzaal 
brengen en mogen in de Schatkamer een cadeautje uitzoeken. Ook de kinderen 
van groep 5 brengen een bezoek aan Sint, maar vieren met de kinderen van groep 
6-8 de surprise in de klas. Sint laat zich ook in deze groepen nog even zien. 
 
 

We wensen alle kinderen en hulpouders een hele fijne dag!! 
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Opvoeden doen we samen!



Wat doet Buurtgezinnen?
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die 
het zwaar hebben aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra 
liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen vererge-
ren en zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin. 

Vraag- en steungezin maken samen met de coördinator van Buurtgezinnen afspra-
ken over de steun, zoals bijvoorbeeld:
• een (halve) dag per week een peuter opvangen
• een kleuter naar zwemles of sport brengen
• een baby een weekend te logeren krijgen
• een rustige huiswerkplek bieden aan een puber
• meegaan naar ouderavonden
• meehelpen bij het vieren van de verjaardag van kinderen 
• samen iets leuks doen met de kinderen

Wie kan zich aanmelden als vraaggezin?
Soms zit alles tegen. Problemen stapelen zich op in een gezin. Er hoeft dan maar iets 
te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om op ieder moment 
voldoende tijd en aandacht aan je kinderen te besteden, terwijl je ze dat van harte 
gunt. Je kunt het niet langer alleen. Maar niet iedereen heeft mensen om zich heen 
die hulp kunnen bieden. Buurtgezinnen is er voor deze gezinnen.

Aanmelden als vraaggezin?
Meld je aan via www.buurtgezinnen.nl.  
De coördinator van Buurtgezinnen neemt contact met je op om 
te bespreken wat Buurtgezinnen voor jouw gezin kan betekenen.

Aanmelden
vraaggezin

https://buurtgezinnen.webapplicatie.info/register/family/question


Steungezinnen gezocht!
Als steungezin word je voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een 
vraaggezin rondom de kinderen. Tijdens de kennismaking met de coördinator van 
Buurtgezinnen bespreek je samen welke ondersteuning je zou willen bieden, welke 
kinderen in jullie gezin passen (leeftijd, j/m) en hoeveel tijd je ervoor beschikbaar 
hebt. De coördinator kijkt welke gezinnen het beste bij elkaar passen, maakt de 
match en begeleidt beide gezinnen maximaal twee jaar.

De band die tussen gezinnen ontstaat, verschilt per match; van hechte vriendschap 
tot gewoon plezierig contact. Veel van onze steungezinnen ervaren steungezin zijn 
als zingevend en een verrijking van hun leven.

Wie kan er steungezin worden?
Buurtgezinnen is op zoek naar ouders met kinderen, grootouders en stellen zonder 
kinderen met opvoedervaring, die
• op vrijwillige basis iets willen betekenen voor een ander gezin dat het moeilijk 

heeft
• het leuk vinden om met verschillende culturen en leefstijlen in contact te komen
• een open houding hebben en hun oordeel kunnen uitstellen
• tenminste een dagdeel per week beschikbaar hebben
• een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen (dit regelt  

Buurtgezinnen)

Aanmelden als steungezin?
Dit kan via www.buurtgezinnen.nl. De coördinator van 
Buurtgezinnen neemt contact met je op om kennis te maken 
met jouw gezin.

Aanmelden
steungezin

https://buurtgezinnen.webapplicatie.info/register/family/support


Werkwijze
Buurtgezinnen heeft in iedere gemeente (of 
stadsdeel) een coördinator die de gezinnen 
bij elkaar brengt en begeleidt. Zij is de con-
tactpersoon voor alle gezinnen. Zodra een 
gezin zich heeft aangemeld via de website, 
neemt zij contact met het gezin op om ken-
nis te maken. Zij wil precies weten aan wel-
ke steun het vraaggezin behoefte heeft.

Als dat helder is, gaat de coördinator op 
zoek naar een geschikt steungezin in de 
buurt. Dit kan een gezin met kinderen zijn, 
maar dat hoeft niet. Ook (groot)ouders met 
uitwonende kinderen en volwassen zonder 
kinderen zijn van harte welkom. We vinden 
het wel heel belangrijk dat steunouders er-
varing hebben met kinderen.

De coördinator bespreekt met het steunge-
zin welke steun het gezin kan bieden.

Na de match bespreekt de coördinator ieder 
half jaar met beide gezinnen of ze tevreden 
zijn over hoe het gaat en of ze nog met el-
kaar verder willen.



Voorbeelden uit de praktijk

Joyce is een alleenstaande moeder met twee jongens van 4 en 7 jaar.  
Ze staat alleen voor de opvoeding en dat valt haar zwaar.
Een ouder echtpaar, waarvan de kinderen al lang uit huis zijn, vangt de 
jongens nu regelmatig op in het weekend. Ze doen leuke dingen waar Joyce 
niet aan toe komt. De jongens genieten volop bij hun nieuwe opa en oma en 
Joyce geniet van de rust en de vrolijke verhalen waarmee ze thuis komen.

---

Abel is weduwnaar. Hij heeft twee oudere zoons en een dochter van 9 jaar 
met Down. Hij gunt zijn dochter een wat grotere wereld, waar ze veilig nieu-
we ervaringen kan opdoen. 
Een steungezin met vier dochters meldt zich aan. Iedere dinsdagmiddag 
komt Iris gezellig spelen bij dit gezin. De jongste dochter van het steungezin 
ontfermt zich over Iris en vindt het fantastisch om nu eens ‘oudste zus’ te 
kunnen zijn.

---

Mimi en Amir zijn met hun drie kinderen gevlucht uit Syrië. Ze zijn blij met 
een veilig bestaan in Nederland, maar hebben ook heimwee. Ze zijn druk 
met het leren van de taal en inburgeren. De kinderen hebben geen contact 
met Nederlandse gezinnen, terwijl dit volgens school goed zou zijn voor hun 
taalontwikkeling.  
Twee van de kinderen gaan nu wekelijks naar een steungezin met kinderen 
van dezelfde leeftijd en de gezinnen eten af en toe met elkaar. Er is een 
bijzondere vriendschap tussen de gezinnen ontstaan.


