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Proef en geniet de goedheid van de Heer, 

gelukkig is de mens die bij Hem schuilt (Psalm 

34:9) 

Het schooljaar is nog niet officieel begonnen 

maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. 

Om met elkaar een goede start te maken 

ontvangt u nu al de eerste nieuwsbrief. We 

hopen alle kinderen en ouders maandag weer 

uitgerust en vol nieuwe energie te 

verwelkomen. De teamvergadering van 

vandaag zijn we gestart vanuit het thema rust.  

Vakantie is leuk maar Gods genade leert om 

voortdurend in Zijn rust te leven.  

 

Koffie 

Het zal best even wennen zijn. De school start 

volgende week maandag om 8.30 uur. Deze 

ochtend staat de koffie voor u klaar op school. 

Dat scheelt dan weer. Tot 9.00 uur is er ruimte 

om elkaar als ouders te ontmoeten en 

vakantieverhalen uit te wisselen. De kinderen 

starten om 8.30 uur in de klas. 

 

 

 

 

Openingssamenkomst 

Tijdens de opening van het nieuwe schooljaar 

willen we samen stilstaan bij het thema: “Je 

mag er zijn!”, aan de hand van 1 Samuël 16. 

David door Samuël gezalfd. We nodigen u van 

harte uit om deze openingssamenkomst met 

ons te vieren. De samenkomst begint om 

19:00 uur in de Fontein (deuren open vanaf 

18.30 uur). Er zal aan het eind een collecte 

gehouden worden voor de minderbedeelden  

 

in Nijkerk. Het Nijkerks Diaconaal Beraad 

verzorgt o.a. vakantie- en 

verrassingspakketten voor de kinderen. (Meer 

info over de projecten, klik hier). 

U bent met uw kind(eren) van harte welkom! 

Wegwerkzaamheden 

De werkzaamheden aan de N301 

(Barneveldsweg/Zelderseweg) starten a.s. 

maandag. In de eerste week zult u daar nog 

weinig hinder van ondervinden. In de periode 

van 5 t/m 16 september zullen bezoekers van 

de school hier meer last van ondervinden. In 

de bijlage treft u de informatie van de 

provincie aan. De provincie raadt aan om in 

deze periode op de fiets naar school te 

komen. Mocht u toch met de auto de school 

willen bereiken, hebt u ontheffing via 

bijgevoegde brief. 

Pleinvegen 

Zaterdag 20 augustus om 13.00 uur vindt het 

pleinvegen weer plaats. Hierbij kunnen we de 

nodige man- en vrouwkracht gebruiken. Alle 

hulp is welkom. Het is voor iedereen fijn als de 

kinderen weer op een prachtig veld en plein 

kunnen spelen. U hoeft zich hiervoor niet 

apart aan te melden. Voor koffie wordt 

gezorgd. 

Kennismakingsgesprekken 

De ouders van de kinderen van groep 4 en 6 

ontvangen van de leerkracht een uitnodiging 

voor een kennismakingsgesprek. Deze worden 

na schooltijd ingepland in de week van 5 t/m 9 

september. 

Informatieochtend 

Dit schooljaar bent u welkom om mee te 

draaien in de groep van uw kind(eren). U 

ontvangt vooraf de informatie over de groep 

van de leerkracht. Deze ochtenden vervangen 

de informatieavond. Vervolgens kunt u na 
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schooltijd bij de leerkracht langslopen voor 

een eventuele vraag over de groep. Volgende 

week woensdag hangt de intekenlijst bij de 

klas. De informatieochtenden zijn op maandag 

12 sept., dinsdag 13 sept. en donderdag 15 

september. Steeds van 11.00 -11.30u en 11.30 

-12.00u 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief zal voortaan maandelijks 

verschijnen. Op donderdag 1 september 

ontvangt u de volgende nieuwsbrief. 

 Activiteiten komende periode 

Agenda  

22 aug. Openingssamenkomst  
19.00 uur 

5 – 9 sept. Kennismakingsgesprekken 

12, 13, 15 
sept. 

Informatieochtenden 

28 sept. Studiedag, kinderen vrij 

28-30 sept. Kortbaltoernooi 

 

Bericht vanuit de buurvereniging  

Het “Kiek’n” duurt van 10.00 tot 16.00 uur en 

op de diverse locaties is er de mogelijkheid 

iets te eten en/of te drinken. Vanaf 14.00 uur 

is er de mogelijkheid om even na te praten of 

samen te zijn op het terras van de Appelgaard. 

Info en kaarten waarop de locaties staan 

aangegeven, zijn te downloaden op: 

www.buurtverenigingappel-driedorp.nl vanaf 

20 augustus.  
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