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Appelrups 19 

          

         dd.  27.01..2023 

 
                           

     ♫    HieperDEpieP      ♫ 

            

             

 

 

                   Nikki Derksen   Finn Leenders 

 

          Mia Tomczak   Alan Czarnialis 

 

                  Lynn Hermsen   Fleur Kroon   

           

       ♪     ♫      ♪      ♫      ♪ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Brief vervanging Ellen groep 3-4a 

Op 10 februari heeft Juf Ellen haar laatste werkdag op school, daarna gaat zij van haar 
zwangerschapsverlof genieten. 
Wat betekent dit voor de groep? Juf Maaike zal op maandag, dinsdagochtend, woensdag en 
donderdag voor de groep staan en meneer Kjell op dinsdagmiddag en vrijdag. 
Meneer Kjell staat nu als LIO-er voor de groep van Charlotte en Chantal. Hij kent de kinderen, de 
school en de collega’s dus al. De komende weken zal Kjell met regelmaat al te vinden zijn in groep  
3-4a om de overname van de taken van Ellen zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Bedankt Maaike en Kjell en veel succes Ellen! 

 

Donderdag 2 februari STUDIEDAG, leerlingen zijn vrij 

 

19 
27-01-2023 

 

Agenda 
 

Januari      
          30 Muziekschool groep 1-4  
 

Februari 
           2 Studiedag, leerlingen vrij 
           3 Rapporten mee 
 4 en 11 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 komkommer 
Donderdag  mandarijn 
Vrijdag   sinaasappel 
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Incasso ouderbijdrage 

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd de ouderbijdrage in januari te zullen innen. Door 
vertraging bij oprichten van een nieuw systeem wordt dit nog even uitgesteld. We komen hier zo 
snel mogelijk op terug en houden u op de hoogte. 

 
Tech-lokaal 

De afgelopen weken en de komende periode zijn en gaan de kinderen van unit 4 (de basisgroepen 
7/8) naar het Tech-lokaal! Ze gaan daar aan de slag met zagen, metaalbewerking, muziek mixen, 3D-
tekenen, maar ook koken, bakken en dit serveren aan de genodigde gasten. 
Alle verschillende aspecten van techniek komen voorbij. De kinderen die al zijn geweest, waren erg 
enthousiast en ervaren het als een mooie aanvulling. De basisgroepen die nog gaan, zullen wellicht 
hetzelfde gaan ervaren. 

   
Lesjesmiddag Pax groep 8 
Al ruim 100 groep 8-leerlingen hebben zich opgegeven voor de lesjesmiddag op woensdag 15 februari. Deze 
lesjesmiddag is van 15:00 uur tot 16:30 uur en de leerlingen volgen drie lesjes van elk 25 minuten op een door 
hun gekozen Pax-locatie. Leerlingen mogen maximaal 1 ouder/verzorger meenemen. De leerlingen moeten 
zich aanmelden via de website: Pax Christi College Druten 
 
Open Dagen VO 

Op 4 én 11 februari vinden de Open Dagen VO plaats. Check de website van de school die je wilt 
bezoeken voor de precieze datum en tijd! 

 
Carnaval op de Appelhof 

Namens de werkgroep Carnaval: 
Op 17 februari vieren we Carnaval  

op school! De kinderen worden om 8.15 uur 
met jas aan in de klas verwacht. Na de 
onthulling van de Prins op het schoolplein en 
het hijsen van de vlag, wordt de optocht 
gelopen.  
Komt u ook even kijken?  
De route van de optocht ziet er als volgt uit: 

 
 
Tijdens de Carnavalsviering op 
school hebben we een paar 
spelregels om de dag plezierig 
te laten verlopen:  
Er mag geen confetti of 
spuitserpentine mee naar 
school gebracht worden.  
Ook geweren, messen, pistolen 
etc. zijn verboden.  
Tijdens de optocht mag er 
muziek en kabaal gemaakt 
worden, denk hierbij aan 
fluitjes en andere 
‘muziekmakers’. 
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