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Nog even en de vakantie begint… een 

periode om even stil te staan en waar 

nodig bij te tanken. Een tekst die hierbij 

aansluit is te vinden in Psalm 23. 

De HEERE is mijn Herder,  

mij ontbreekt niets.  

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,  

Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.  

Hij verkwikt mijn ziel. 

Wat heerlijk om te weten dat we bij Hem 

de rust kunnen vinden die we nodig 

hebben. U allen een vakantie vol R U S T 

gewenst. 

Afscheid 

Aan het einde van het schooljaar nemen 

we afscheid van vijf leerlingen. We hebben 

jullie zien opgroeien en ontwikkelen en nu 

is het zover om de overstap te maken naar 

het VO. Brenda, Thijs, Christiaan, Bert en 

David…we wensen jullie hierbij Gods zegen 

toe, maar ook dat je zelf weer tot zegen 

mag zijn. 

 

Jullie laten een mooi aandenken achter. 

Het plein heet voortaan Appelplein. 

Bedankt voor dit originele cadeau. 

 

Bedankmoment hulpouders  

Ook dit jaar heeft u ons met tal van 

activiteiten geholpen. Namens alle 

kinderen en leerkrachten van de 

Appelgaard bedanken we u hier graag voor. 

Vrijdagochtend 7 juli a.s. staat om 11.30u 

de koffie en wat lekkers voor u klaar. Van 

harte welkom.  

 

Nieuwe leerlingen  

Na de zomervakantie heten we een aantal 

nieuwe kinderen welkom. Fayenn Huygen 

wordt 4 en start in groep 1. Haar broer 

Romynn start in groep 5 en zij wonen in 

Putten. Tim Muis wordt 4 en begint in 

groep 1. Joah Deij start in groep 6. Hij is de 

broer van Laël en Liot. Sam Bouw woont in 

Appel en begint in groep 4. Allemaal van 

harte welkom. We hopen dat jullie je snel 

thuis voelen op school.  

 

Openingssamenkomst HSN   

Het lijkt nog een eind weg, maar de 

voorbereidingen voor de 

openingssamenkomst op maandag 21 

augustus 2017 zijn alweer in volle gang. 

Tijdens de opening van het nieuwe 

schooljaar willen we samen stilstaan bij het 

thema: ‘Bij God ben je veilig…’, aan de hand 

van Genesis 28 : 10 – 22. We nodigen u van 

harte uit om deze openingssamenkomst 

met ons te vieren. De samenkomst begint 

om 19:00 in de Grote Kerk (deuren open 

vanaf 18.30 uur). Er zal aan het eind een 
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collecte gehouden worden voor de 

vluchtelingen in Nijkerk (Nijkerks Diaconaal 

Beraad).  

U bent met uw kind(eren) van harte 

welkom! 

Reminder ouderhulp 2017-2018  

Via juf Arida heeft u een email ontvangen 

waarbij uw hulp gevraagd wordt voor het 

nieuwe schooljaar. De lijst hangt ook op bij 

het Klokhuis. Fijn dat al zoveel ouders ook 

voor volgend jaar weer hebben 

aangegeven te willen helpen. Invullen of 

mailen naar juf Arida (a.nelemans@hsn-

scholen.nl) kan t/m 4 juli. In de bijlage treft 

u de lijst nogmaals aan. 

Vacature onderwijsassistent   

Op twee HSN-scholen (Maranatha en 

Calvijn) is er nog een vacature 

onderwijsassistent. Klik hier voor 

informatie (functiebeschrijving, etc.) 

Overblijfouders 

Aan het einde van het schooljaar stoppen 

Gerda Nijdam, Alie Wernsen en Reina 

Schoeman als overblijfouder. Hartelijk 

dank voor jullie inzet. Dit betekent ook dat 

er ruimte is voor andere ouders bij de 

overblijf. Vind je het leuk om tussen de 

middag met de kinderen te eten en 

(buiten) te spelen? Neem dan contact op 

met Willeke van Steeg. Zij kan u verder 

informeren. Overblijfouders ontvangen 

een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.  

 

 

 

 

Activiteiten komende periode  

Agenda    

4 en 6 juli  inspectiebezoek  

6 juli  14.00u doorschuifmiddag  

7 juli 11.30 bedankmoment 

hulpouders 

7 juli  12.00 start zomervakantie  

21 augustus 19.00 openingssamenkomst 

 

  

 

http://ichthus.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2016/05/Vacature-OWA-op-Calvijn-en-Maranatha.pdf

