
 

 

 

 

agenda 

week 39  week 40 
maandag  
25 september 
 

Psalm 93: 4 (groep 1-8)  maandag  
2 oktober 
 

Psalm 106: 2 (groep 5-8) 
mr-vergadering (19:30 uur) 

dinsdag  
26 september 
 

  dinsdag  
3 oktober 
 

 
 

Lotte Hofma, 10 jaar 

woensdag 
27 september 
 

  woensdag 
4 oktober 
 

 

donderdag  
28 september 
 

  donderdag  
5 oktober 
 

Dag van de leerkracht 

vrijdag  
29 september 
 

  vrijdag  
6 oktober 
 

 

zaterdag  
30 september 
 

 
 

Joah Deij, 9 jaar 

 zaterdag  
7 oktober 
 

 

zondag  
1 oktober 
 

  zondag  
8 oktober 
 

 

week 41  week 42 
maandag  
9 oktober 
 

Opwekking 446 (groep 3-8) 
 

Stijn van den Hazel, 10 jaar 

 maandag  
16 oktober 
 

 

dinsdag  
10 oktober 
 

Afscheid Juf Caroline van Leijenhorst 
Receptie van 16:30 uur – 18:30 uur 

Jordy van Steeg, 9 jaar 

 dinsdag  
17 oktober 
 

 

woensdag 
11 oktober 
 

  woensdag 
18 oktober 
 

 

donderdag  
12 oktober 
 

Afsluiting thema ‘Water, aarde, lucht, 
vuur’ 

 donderdag  
19 oktober 
 

 
 

Jochem Pleizier, 8 jaar 

vrijdag  
13 oktober 
 

begin herfstvakantie  
(leerlingen 12:00 uur uit) 

 vrijdag  
20 oktober 
 

 

zaterdag  
14 oktober 
 

  zaterdag  
21 oktober 
 

 

zondag  
15 oktober 
 

  zondag  
22 oktober 
 

 

 

Nieuwsbrief 
 dinsdag 26  september 2017 



 

 

afscheid juf Caroline 

Op D.V. dinsdag 10 oktober zal juf Caroline 

afscheid nemen van de Appelgaard. Na 6 jaar 

directeur te zijn geweest op de Appelgaard, 

gaat zij aan het werk als docent aan het 

Vakcollege Groevenbeek te Ermelo. U bent van 

harte uitgenodigd op de receptie die gehouden 

zal worden van 16:30 uur tot 18:30 uur. U kunt 

de uitnodiging hier bekijken. 

welkom 

Dit schooljaar zijn Romynn (groep 5) en Fayenn 

(groep 1) Huygen en Sam Bouw (groep 4) 

nieuw begonnen. In de vorige nieuwsbrief 

stonden ze niet vermeld, daarom alsnog van 

harte welkom! We hopen dat jullie een fijne 

tijd zullen hebben op de Appelgaard. 

Open dag zaterdag 4 november 

Op zaterdag 4 november hopen we samen met 

kinderopvang ‘Bzzzonder’ een open dag te 

organiseren. We willen laten zien wat wij als 

kinderopvang en als school te bieden hebben. 

Wellicht kent u mensen in uw omgeving die 

nog op zoek zijn naar een passende school voor 

hun kind. Ze zijn van harte welkom om een 

kijkje te nemen op onze mooie school en 

bijzondere landgoed. 

1e plaats korfbaltoernooi 

Afgelopen vrijdag, 22 september, heeft het 

team van de Appelgaard de wisselbeker van 

het korfbaltoernooi gewonnen! De toppers 

van groep 6/7/8 waren in de poule met 

overmacht de sterkste. Ook in de kwartfinale 

en de halve finale wonnen ze makkelijk. De 

finale was enorm spannend, maar in de 

slotfase wist de Appelgaard toch de winnende 

treffer te scoren. Deze unieke prestatie 

hebben we maandag op school gevierd met 

taart. Bent u benieuwd naar de wisselbeker? 

Kom gerust eens kijken in groep 6/7/8. 

 

Afsluiting thema ‘water, aarde, lucht en vuur’ 

Het thema ‘water, aarde, lucht en vuur’ is echt 

een heerlijk thema, wat komen er mooie 

vragen en activiteiten voorbij! 

Wij hopen dit alles met u te delen op onze 

thema-afsluiting op donderdag 12 oktober van 

14.30 uur - 15.00 uur. U bent van harte welkom 

om in de verschillende klassen rond te lopen en 

te genieten van de presentaties en 

werkstukken van leerlingen.  

 
 

 

Made by God 

Op de Appelgaard zijn we gezegend met stralende kinderen. Elk kind bijzonder, uniek. Als leerkrachten zijn 
we er trots op dat we deze kinderen mogen helpen in hun ontwikkeling. Het ene kind is introvert en het andere 
juist extravert. Het ene kind staat liever wat op de achtergrond, terwijl het andere kind zich graag laat horen 
en zien. Ook hebben we vaak wel een mening over kinderen: ‘Wat een lieve, behulpzame jongen’ of ‘wat een 
druk meisje is dat zeg!  Als we bedenken dat elk kind door God geschapen is, gaan we kinderen op een heel 
andere manier zien. We zien dan kinderen als waardevolle schepsels, onbetaalbare wonderen van onze grote 
Maker. Het is een uitdaging voor ons om op deze waarderende manier naar kinderen (en volwassenen) te 
kijken: kijkend vol liefde en verwondering. Made by God! 

http://digitaalaanleveren.nl/files/bladerboek/250951UA/


 

 

Gebiedsteam 

Soms lukt het niet om zaken zelf te regelen en 

is er tijdelijk of voor langere tijd ondersteuning 

nodig. Of u heeft bijvoorbeeld een vraag of 

zorgen over het opvoeden en opgroeien van 

uw kinderen. Maar ook voor vragen over 

bijvoorbeeld werk en inkomen, schulden, 

gezondheid, dagbesteding of hulp in huis kunt 

u terecht bij het gebiedsteam bij u in de buurt. 

Samen met u zoekt het gebiedsteam naar een 

oplossing. Zij bieden ook preventieve 

ondersteuning. Denk hierbij aan informeren en 

adviseren over opvoeden of gezond eten. 

Meer informatie over de diverse gebiedsteams 

in Nijkerk en de openingstijden vindt u op de 

site. 

Het gebiedsteam Nijkerk biedt in de komende 

maanden een breed aanbod van trainingen / 

cursussen rondom opvoedingsvragen. Klik hier 

voor een overzicht. 

Psalmen, teksten en liederen… 

Hebt u het ook weleens dat in bepaalde 

omstandigheden een deel van een lied, tekst of 

citaat in je opkomt? Soms kan het je helpen en 

(opnieuw) richting geven. Sommige mensen 

kennen vanuit hun jeugd hele psalmen en 

liederen uit hun hoofd. En op zo’n moment 

wordt die kennis functioneel… dan wordt het 

echt zinvol. Dan helpt het je wat je (blijkbaar) 

van binnen hebt opgeslagen! 

Het is een goed gebruik binnen de HSN dat we 

elke week een psalm of Bijbeltekst centraal 

zetten en die met elkaar zingen en leren. Er is 

een jaarrooster dat hiervoor gehanteerd 

wordt. Deze lijst wordt doorgegeven aan de 

kerken zodat daar de psalm ook kan worden 

gezongen in de betreffende week. 

Het ‘elke week een psalm leren’ is een goede 

zaak, maar staat hier en daar wel onder druk, 

soms door plotselinge omstandigheden of 

specifieke situaties, maar ook omdat de 

aansluiting bij wat gezongen wordt, niet altijd 

en overal als optimaal wordt ervaren. 

Daardoor vallen er soms weken uit. 

Toch vinden wij als HSN het mooi en zinvol dat 

elke week een psalm, tekst of bijbellied 

centraal staat en willen we dit graag 

voortzetten. Immers als je jong iets leert, 

bewaar je het en kun je er nu én later iets aan 

hebben. We hebben met directies en bestuur 

nagedacht over hoe we dit gebruik voor de 

toekomst vorm kunnen blijven geven. 

Naast psalmen en Bijbelteksten zijn nu ook 

liederen opgenomen. Er is gekozen voor 

liederen die heel dicht bij de Bijbeltekst staan. 

Er is voor dit een nieuwe lijst dit cursusjaar, 

met psalmen, Bijbelteksten en bijbelliederen 

beschikbaar voor ouders. In de scholen is (waar 

van toepassing) hernieuwde aandacht 

gevraagd om deze lijst wekelijks te hanteren. 

Hebt u hierover vragen of opmerkingen dan 

kunt u zich wenden tot de school. 

Vriendelijke groet 

Jan Blonk, alg dir HSN 

https://www.wegwijzernijkerk.nl/gebiedsteam
http://appelgaard.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2017/09/Activiteiten-gebiedsteam-aug-2017-.pdf

