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De vijftigste dag na Pasen en 10 dagen na 

Hemelvaart vieren we met elkaar het 

Pinksterfeest. Hierbij wordt stil gestaan bij 

de uitstorting van de Heilige Geest en de 

gaven van de Geest. In de boom hierboven 

zijn deze vindbaar. Deze zijn gegeven om 

elkaar te dienen en op te bouwen. Op 

school gaan we hierover met de kinderen 

in gesprek. Wat herken je misschien wel bij 

jezelf of bij de ander en hoe kun je deze 

inzetten om van betekenis te zijn. 

Schoolreis 

Donderdag 15 juni gaan de groepen 1 t/m 

5 op schoolreisje naar het Dolfinarium. Op 

deze dag krijgen  de kinderen een lunch 

(met drinken) van school.  Wij verwachten 

de kinderen op 15 juni om 9.00 uur op 

school. U kunt uw kind tussendoortjes 

en  drinken meegeven. Wilt u, als u uw kind 

geld meegeeft, niet meer dan 5 euro mee  

 

geven?  We dragen deze dag onze 

schoolshirts. Woensdag 14 juni krijgt uw 

kind een schoolshirt mee naar huis en we 

verzoeken u het shirt vrijdag 16 juni weer 

ongewassen in te leveren op school.  

We hopen met elkaar op een gezellige dag 

en verwachten rond 15.30 uur weer terug 

te zijn op school.  

Biebboeken 

Verscheidene moeders zijn dit jaar bezig 

geweest om alle leesboeken te voorzien 

van stickers met niveau, genre, etc. Het 

maken van de stickers kost al veel tijd, nu 

moet een groot aantal stickers nog op de 

juiste boeken geplakt worden. Wie kan 

daarbij helpen op dinsdagavond 20 juni 

vanaf 19.30 uur? We hopen dat we dan 

met wat extra moeders een flinke slag 

kunnen maken. Graag even een berichtje 

aan juf Arida als u kunt helpen! 

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.  

Doorschuifmiddag 

Donderdag 6 juli is de doorschuifmiddag. 

Van 14.00u tot 15.00u maken de kinderen 

kennis met de nieuwe groep en leerkracht. 
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De kinderen van groep 1 zijn de hele 

middag welkom. Kinderen die voor 1 

oktober 2017 vier jaar worden hiervoor 

ook uitgenodigd. De kinderen van groep 3 

t/m 8 gymmen deze middag buiten op het 

veld. 

 

Zending 

Elke maandag wordt er geld opgehaald 

voor Erisa, de jongen die wij als school 

sponsoren. In april is daar ook nog een 

extra bijdrage bij gekomen vanuit de 

opbrengst van Koningsdag. Mooi dat de 

ouders die deze dag georganiseerd hebben 

deze verbinding zo maken naar hem. 

Hartelijk bedankt hiervoor! 

 

Schoonmaakavond/gespreksavond 

Op dinsdag 27 juni vindt de schoon-

maakavond plaats. Er wordt weer op veel 

helpende handen gerekend. Mocht u deze 

avond niet kunnen, dan kunt ook bijv. 

speelgoed mee naar huis nemen om 

schoon te maken.   

Tevens wordt de laatste gespreksavond 

gehouden. De kinderen van groep 5 t/m 8 

worden samen met hun ouders voor het 

tien minuten gesprek uitgenodigd. Hierin 

vinden we het belangrijk om de kinderen 

actief te betrekken bij hun ontwikkeling en 

met elkaar hierover in gesprek te gaan. 

De ouders van groep 1 t/m 4 worden 

zonder hun kind verwacht. 

Grasmaaien 

De afgelopen jaren heeft Gerard Top het 

gras gemaaid achter de school. Hij heeft 

aangegeven hiermee te willen stoppen. 

Welke ouders willen bij toerbeurt deze 

taak overnemen? U kunt dit doorgeven aan  

juf Caroline  

Vervolgonderwijs 

In februari hebben adviesgesprekken van 

en met de leerlingen en ouders van groep 

8 plaatsgevonden. In april hebben de zij 

Cito Eindtoets gemaakt en inmiddels is 

duidelijk naar welke vervolgschool zij gaan. 

Voor alle leerlingen is dit de school die ze 

graag willen en die past bij hun niveau. Op 

de Appelgaard ligt de gemiddelde score 

van de eindtoets onder het landelijk 

gemiddelde. Dit wordt mede verklaard 

doordat een individuele score op een 

kleine groep sterk van invloed is. Het 

onderwijs en de voortgang van de kinderen 

op alle leer- en vormingsgebieden volgen 

we nauwlettend en waar nodig worden 

verbeteringen in gang gezet.  

Vakantierooster 2017-2018  

het vakantierooster voor komend 

schooljaar is bekend. U treft het hierbij aan. 

vakantierooster 
herfstvakantie 16-20 oktober 

kerstvakantie 25 december – 5 januari 

voorjaarsvakantie 26 februari- 2 maart 

Goede vrijdag/Pasen 30 maart – 2 april 

Koningsdag 27 april 

meivakantie 30 april – 11 mei 
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2e Pinksterdag 21 mei 

zomervakantie 16 juli – 24 augustus 

 

 

Activiteiten komende periode  

Agenda    

5 juni  2e Pinksterdag, vrij   

15 juni  schoolreisje groep 1 t/m 5 

23 juni   tweede rapport mee  

27 juni  spreekavond n.a.v. rapport  

27 juni  schoonmaakavond  

30 juni  afscheidsavond groep 8  

(musical 6-7-8) 

4 en 6 juli  inspectiebezoek  

6 juli  14.00u doorschuifmiddag  

7 juli  12.00 start zomervakantie  

 

  

 


