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‘Bij God ben je veilig…’ 

Dat was het thema van de openingssamenkomst 

van vorige week maandag. We mochten als HSN-

scholen het jaar openen met God. We weten niet 

wat er allemaal gaat gebeuren dit jaar, maar we 

weten wel dat we bij God veilig zijn. Hij is er in alles 

bij. God beschermt, God geeft rust. In dat 

vertrouwen zijn we vol goede moed en energie dit 

schooljaar van start gegaan. 

even voorstellen… Jan-Willem Korlaar 

Graag stel ik me in deze mail 

aan u voor. Ik ben Jan-Willem 

Korlaar en ik ben 33 jaar. 

Sinds 8 juni 2011 ben ik 

gelukkig getrouwd met 

Wendy en samen hebben we 

een zoontje van 3,5 jaar, Luka. Al mijn hele leven 

woon ik in Bunschoten-Spakenburg. Voor de 

voetballiefhebber… Ik ben een ‘rooie’ :). Ik vind het 

heerlijk om samen met Wendy en Luka leuke 

dingen te doen, maar ook geniet ik van een goed 

boek. Koken is eveneens een hobby van mij.  

Na 7 jaar met veel plezier gewerkt te hebben op de 

Hoeksteen, mag ik starten op de Appelgaard. Een 

mooie, nieuwe uitdaging waar ik met veel plezier 

naar uitkijk. Onderwijs is mijn passie en ik zie er dan 

ook naar uit om bij te mogen dragen aan de 

ontwikkeling van de kinderen. Eveneens zie ik er 

naar uit om mijn steentje bij te dragen een de 

ontwikkeling van het onderwijs op de Appelgaard.  

Ik heb er zin in om samen met mijn collega’s en 

onder de zegen van onze Hemelse Vader te bouwen 

aan de toekomst van de kinderen en de school.  

Mocht je mij nog beter willen leren kennen, spreek 

me gerust aan op het plein of loop gezellig even 

binnen! 

even voorstellen… juf Tineke Hekman 

Mijn naam is Tineke Hekman en ik woon in 

Hoevelaken. Al een tijdje werkte ik als invaller bij de 

HSN. Vorig jaar bv. een half jaar in Nijkerkerveen. 

Dit jaar op maandag, dinsdag en woensdag in groep  

 

1/2/3 op De Appelgaard. Hiervoor werkte ik 15 jaar 

in Gorinchem op een hele grote school met 600 

leerlingen. Wel het tegenovergestelde van De 

Appelgaard met ongeveer 60 leerlingen. Heel 

anders, maar een kleine dorpsschool vind ik erg 

leuk en ben ik weer gewend van mijn periode van 9 

jaar in Terschuur. Ik ben nog in de opstartfase maar 

hoop iedereen snel te leren kennen. Ik heb er erg 

veel zin in. 

even voorstellen… Lieneke Smit 

Mijn naam is Lieneke Smit en woon in Nijkerk. 

Ik ben als onderwijs-assistente hier op school 

aangenomen. Ik heb er erg veel zin in en ik wil graag 

mijn steentje bijdragen aan het onderwijs van jullie 

kinderen. De kinderen hoop ik snel te leren kennen 

en u als ouders natuurlijk ook. Hoop jullie te 

ontmoeten!! 

 

nieuwe juf groep 4/5 

Voor de invulling van de dinsdagen in groep 4/5 

hebben we juf Mariëtte Vreekamp benoemd. Juf 

Mariëtte heeft veel ervaring in het onderwijs en 

heeft verschillende keren ingevallen op andere 

scholen van de HSN. We wensen juf Mariëtte veel 

succes en plezier in groep 4/5 op de Appelgaard. 

 

welkom 

Tim Muis is 24 augustus 4 jaar geworden. Dana 

Vliek wordt 31 augustus 4 jaar. Joost Pleizier wordt 

18 september 4 jaar. Van harte gefeliciteerd en 

welkom op De Appelgaard! 

 

afscheid 

We hebben afscheid genomen van Marloes Daniëls. 

Zij is dit jaar begonnen op het Da Vinci College in 

Amersfoort. Marloes, heel veel plezier en succes op 

je nieuwe school. 

 

tuinonderhoud 

Sinds begin 2017 beschikken we over een 

schitterend landgoed. Het is mooi geworden maar 

er is ook veel onderhoud nodig. Daar om zijn we op  

zoek naar tuinliefhebbers die tegen een bescheiden 

uurtarief (via een vrijwilligersvergoeding) onze  
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schooltuin en plein willen bijhouden. De 

werkzaamheden worden in overleg besproken. Het 

mag ook door meerdere mensen worden gedaan.  

Ook opa’s, oma’s zouden dit kunnen doen als er 

belangstelling is. 

Mocht u het leuk vinden om u op deze manier in te 

zetten voor de school, dan kunt u contact opnemen 

met Jan-Willem: directie.appelgaard@hsn-

scholen.nl, tel: 0342 – 46 16 32 of 06 – 19 47 44 07. 

 

pleinvegers gezocht 

Diverse keren per jaar (± 5 keer) vegen een groep 

enthousiaste ouders het schoolplein. Door de 

grootte van het schoolplein en doordat er enkele 

ouders gestopt zijn, is deze groep op zoek naar 

enthousiaste ouders die willen helpen. Het 

pleinvegen vindt normaal gesproken op zaterdag 

aan het einde van elke vakantie plaats. U kunt 

wederom contact opnemen met Jan-Willem (zie 

boven voor contactgegevens). 

 

fruitdagen 

Ook dit schooljaar willen we stimuleren dat 

leerlingen gezonde tussendoortjes meenemen naar 

school. Net zoals voorgaande jaren zullen maandag 

en woensdag ‘fruitdagen’ zijn.  

 

kennismakingsgesprekken 

Volgende week zijn de kennismakingsgesprekken 

voor de groepen 5, 7 en 8. Een inschrijfformulier 

hangt aan de deur van het lokaal. U kunt zich daar 

inschrijven voor deze kennismakingsgesprekken. 

 

Bijbel- en psalmenrooster  

Op de website treft u het Bijbel en psalmenrooster 

aan. De psalm van de week wordt gedurende de 

week gezongen en daarna ’s zondags in de 

verschillende kerken. Met behulp van het 

psalmenrooster kunt u er thuis ook aandacht aan 

besteden. Het vertelrooster is bedoeld om over de 

vertelde Bijbelverhalen thuis nog eens na te praten. 
 

oogappel! ouders gebedsgroep 

Vrijdag 8 september om 8:30 uur komen wij in de 

personeelskamer weer samen om voor de school te 

bidden. Bij deze wil ik je van harte uitnodigen om  

 

een keertje te komen kijken.  Dit is een ontspannen 

uurtje waar wij eerst gezellig kletsen met een bakje 

thee/koffie. Vervolgens lezen we meestal een tekst 

uit de Bijbel en lezen wij de gebeds- en dankpunten 

die de kinderen en leerkrachten hebben 

voorbereid, bijvoorbeeld voor een zieke oma of een 

voetbalwedstrijd bidden.  Samen brengen wij deze 

'zorgen' en 'dankpunten' bij God in gebed. Het is 

een voorrecht om op deze manier betrokken te zijn 

op school.  Wij geloven en ervaren dat God als een 

liefdevolle Vader, de leerlingen en leerkrachten als 

Zijn 'oogappel' beschouwen, en dat Hij onze 

gebeden verhoort en daardoor doorbraak brengt. 

Als het je aanspreekt om op deze manier betrokken 

te zijn bij de school, kom vrijdag een keertje kijken. 

Ook de kleintjes zijn welkom!  

Beanta van der Hout 

schoolkorfbaltoernooi 

In de week van 20 tot en met 22 september 2017 

zal Korfbalvereniging Sparta Nijkerk weer een 

korfbaltoernooi organiseren voor de basisscholen 

uit de gemeente Nijkerk. 

De Appelgaard zal ook dit jaar met kinderen uit 

groep 5, 6, 7 en 8 aan het toernooi deelnemen.  

Afhankelijk van het aantal kinderen dat zich 

aanmeldt, zullen wij met 1 of 2 teams aan het 

toernooi meedoen. Dus vind je het leuk om met 

elkaar te rennen, over te gooien, te scoren, te 

verdedigen en vooral plezier te hebben (= 

korfballen) geef je dan zo snel mogelijk op bij je juf 

of meester! 

Vooraf zal er op een aantal middagen bij school 

getraind worden. De kinderen die zich hebben 

opgegeven worden met sportschoenen op de 

volgende trainingen verwacht:  

donderdagmiddag 7-09-17, start training om 15:00 

uur tot 15:45 uur. 

vrijdagmiddag 8-09-17, start training om 15:00 uur 

tot 15:45 uur 

donderdagmiddag 14-09-17, start training om 

15:00 uur tot 15:45 uur 

vrijdagmiddag 15-09-17, start training om 12:00 

uur tot 12:45 uur (studiemiddag) 
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Zodra het programma bekend is, zullen de ouders 

van de kinderen die mee doen per mail een brief 

met nadere informatie over het 

schoolkorfbaltoernooi ontvangen. 

Er worden nog ouders of scholieren gezocht die 

mee willen helpen bij het geven van een training. 

Opgeven kan bij Ernst van Middendorp of Ineke van 

der Vliet. 

Voor de kinderen uit groep 3 en 4 zal er een 

spelmiddag met korf en bal georganiseerd worden 

op woensdag 20 september, van 14.30 tot 16.00 

uur. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

K.V. Sparta hoopt door middel van deze spelmiddag 

ook de jongere leerlingen enthousiast te maken 

voor het korfbal. Om dit in goede banen te leiden, 

vraagt de organisatie per 6 kinderen een 

begeleider. Bij de deur van groep 3 en 4 hangt een 

inschrijflijst. Hierop kunnen de kinderen zich 

inschrijven en kunt u als ouders aangeven of u 

begeleider wilt zijn. 

ouderhulp 2017-2018 

De intekenlijst voor de activiteiten van de 

oudercommissie hangt nog bij het Klokhuis. We 

zoeken nog flink wat ouders die willen helpen. Wilt 

u er nog een keer langs lopen en uzelf aanmelden 

voor één of meerdere activiteiten? Volgende week 

willen we de lijst definitief gaan maken, dus hebben 

we alle inschrijvingen nodig.  

openingssamenkomst HSN 

De deurcollecte heeft het mooie bedrag van 339 

euro opgeleverd, dit zal overgemaakt worden naar 

de diaconie hervormde kerk te Nijkerk, t.b.v. de 

vluchtelingen hulp. 

studiedagen 2017-2018 

vrijdagmiddag 15 september 

woensdag 29 november 

dinsdagmiddag 12 december (onder 

voorbehoud) 

donderdag 22 februari 

vrijdag  23 februari 

donderdagmiddag 29 maart 

maandagmiddag 16 april 

 

 

 

 


