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Appelrups 17 

          

         dd.  13.01..2023 

 
                           

     ♫    HieperDEpieP      ♫ 

            

             

 

 

                Mehmet Emin Balbay 

                     Arda Bakhtiary 

             Mohammad Al Mohammad 

                       Defne Sari 

           

       ♪     ♫      ♪      ♫      ♪ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenbouw 

Na de vakantie zijn we gestart met wekelijks een extra inloopmoment voor de ouders van de 
bovenbouw. De inloopmomenten zijn nu op woensdag én vrijdag. 
Voor de onderbouw blijven deze momenten op dinsdag en donderdag. 
Ouders die écht niet op de aangegeven dagen kunnen, kunnen samen met de leerkracht een andere 
afspraak maken. 
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Agenda 
 

Januari 
     16 MR vergadering 
     19 Open Avond Pax Christi College 
     19 Techlokaal groep 7-8a 
     26 Techlokaal groep 7-8b 
     30 Muziekschool groep 1-4  
 
 

Februari 
        2 Studiedag, leerlingen vrij 
        3 Rapporten mee 
        4 Open Dag PAX 
     6-7 Ouder-Kindgesprek Unit 3 en 4 
 13-14 Ouder-Kindgesprek Unit 1 en 2 
       15 Lesmiddag PAX groep 8 
       17 Carnaval op school, 12 u vrij  
 20-24 Voorjaarsvakantie 

 

Schoolfruit 
 

Woensdag watermeloen 
Donderdag  tomaatjes 
Vrijdag   sinaasappel 

http://www.ikcdeappelhof.nl/
mailto:info-appelhof@groeisaampo.nl


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

 

 
                                       Triviant 
                  We zijn trots op onze leerlingen! 
Afgelopen woensdag hebben zij hard gestreden… maar 
helaas hadden zij pech met de vragen en zijn ze niet door 
naar de finale…  
 
 
 
 
 

 
Carnaval 

 
 
Eindelijk mag het dan weer…! Over vijf weken vieren we Carnaval op school. 
De Appelwurmen zijn gekozen (groep 7 en 8)… aan het programma van de dag 
wordt al hard gewerkt… het is nog even spannend…  
maar volgende week kunnen we jullie meer vertellen over de viering op school. 
 
 

 
Overlast parkeren 

We zien de overlast van auto’s bij het halen en brengen van de kinderen weer toenemen! 
Wij willen u nogmaals wijzen op ons fietsbeleid (zie hieronder). 

 

Breng uw kind bij hoge uitzondering met de auto naar school  
 houd u aan de parkeerregels die gelden rondom school  

zorg dat uw en onze kinderen hier veilig naar school kunnen! 
 

 
Fietsbeleid 

De kinderen uit de onderstaande straten komen niet met de fiets naar school. Wij vinden dat als je 
in één van deze straten woont, de afstand te voet haalbaar is. 
Postelkamp – Hegakker – Langakkers – De Hoeven – Korte Akker – Elzenkamp – Bloemenkamp -   
Broek – Dolderd – Het Hout – Corterhoven – Korenkamp – Mariahof – Overrijkskamp – De Parken – 
Leigraaf/Weid – Ekelen – Vliervoetpad – Klaverpas - Bremkamp 
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