
 

 

 

 

agenda 

week 43  week 44 
maandag  
23 oktober 
 

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

Psalm 100: 4 (groep 1-8) 

dinsdag  
24 oktober 
 

  dinsdag  
31 oktober 
 

 

woensdag 
25 oktober 
 

  woensdag 
1 november 
 

Dankdag voor gewas en arbeid 
 

Imke Sevinga (8 jaar) 

donderdag  
26 oktober 
 

 
 

Laël Deij (5 jaar) 

 donderdag  
2 november 
 

 

vrijdag  
27 oktober 
 

 
 

Maaike Worst (9 jaar) 

 vrijdag  
3 november 
 

 

zaterdag  
28 oktober 
 

  zaterdag  
4 november 
 

Herfstfestival – Open Dag (10:00 uur – 14:00 
uur) 

zondag  
29 oktober 
 

  zondag  
5 november 
 

 

week 45  week 46 
maandag  
6 november 
 

Van A tot Z (groep 4-8)  maandag  
13 november 
 

Gezang L:1 (groep 3-8) 

dinsdag  
7 november 
 

  dinsdag  
14 november 
 

 
Zeger van Roemburg (9 jaar) 
meester Jan-Willem (34 jaar) 

woensdag 
8 november 
 

 
 

Wiegert van Roemburg (5 jaar) 

 woensdag 
15 november 
 

 

donderdag  
9 november 
 

  donderdag  
16 november 
 

 
 

juf Annemarie (29 jaar) 

vrijdag  
10 november 
 

  vrijdag  
17 november 
 

 

zaterdag  
11 november 
 

 
 

Guus Rozendaal (8 jaar) 

 zaterdag  
18 november 
 

 
 

Fleur van de Braak (9 jaar) 

zondag  
12 november 
 

  zondag  
19 november 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 24 oktober 2017 



 

 

herfstfestival – open dag   - 4 november

Zaterdag 4 november vindt er op landgoed ‘De 

Appelgaard’ een herfstfestival plaats. Vanaf 

10:00 uur bent u van harte welkom samen met 

uw kind(eren). Speciale aandacht is er voor 

ouders die op zoek zijn naar een school voor 

hun kind. Het herfstfestival duurt tot 14:00 

uur.  

aanmelding nieuwe leerlingen 

Voor het komende schooljaar is het voor ons 

belangrijk het leerlingenaantal per groep in 

beeld te krijgen. Is uw kind op dit moment 2 

jaar of ouder, dan verzoeken we u uw kind vast 

in te schrijven. U kunt het 

aanmeldingsformulier afhalen bij de 

directiekamer. Het formulier is tevens te 

vinden op onze site.  

huiswerk 

Het maken van huiswerk is een goede 

gewoonte om leerlingen voor te bereiden op 

hun tijd in het voortgezet onderwijs. 

Leerlingen leren belangrijke vaardigheden 

zoals: plannen, zelfstandig werken en 

reflecteren. Vanaf groep 6 zal er structureel 

huiswerk worden meegegeven. In groep 7 en 8 

wordt dit verder uitgebouwd. We streven 

ernaar om het huiswerk in groep 4 en 5 zoveel 

mogelijk te beperken. Wanneer de leerkracht 

het nodig acht zal er huiswerk opgegeven 

worden. Tevens kunnen de leerkrachten 

besluiten om huiswerk te geven aan leerlingen 

die extra zorg nodig hebben. 

streetwise – 1 november 

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk 

voor de verkeersveiligheid van uw kind. 

Daarom hebben wij ANWB Streetwise 

uitgenodigd om op onze school te komen. 

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, 

leerzaam en uitdagend verkeersprogramma 

voor alle leerlingen van de 

basisschool.  Professionele instructeurs komen 

een ochtend naar de school en geven 

Passie 

In het onderwijs zijn we telkens op zoek naar het beste voor alle kinderen. We willen dit doen vanuit een 
duidelijke missie. Een missie is voor ons een soort fundament waarop we onze werkzaamheden baseren. Op 
dit moment zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een actuele en onderwijskundige missie. Dit brengt 
mooie onderwijsdialogen tot stand. Wat in deze gesprekken vooral naar boven komt is ‘passie’. Passie om 
kinderen te helpen ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden en identiteit. Als school zijn we de 
maatschappij in het klein, maar wel in een veilige setting. Kinderen mogen fouten maken. Aan ons als 
leerkrachten de taak om ze elke dag weer vol liefde te helpen leren van hun fouten, zodat ze straks klaar zijn 
om deel te nemen aan de maatschappij. Deze passie telkens weer zien en voelen maakt het beroep van 
leerkracht enorm waardevol en mooi. Het gaat om het leren voor nu én voor de toekomst.  

 

http://appelgaard.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2016/05/Aanmeldingsformulier.pdf


 

 

verkeerstrainingen op maat. Met speciaal 

ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en 

rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, 

opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt 

de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen vanaf 

groep 5 goede buitenkleding en schoenen 

draagt? De leerlingen van de groepen 7 en 

moeten die dag hun fiets meenemen.  

dankdag 

Op woensdag 1 november 2017 as. is het 
dankdag voor gewas en arbeid. In verband 
hiermee houden we op alle scholen van de 
Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk een 
themaweek over: ‘blij verrast!’  
 
Rondom dit thema wordt volgende week op de 
scholen verteld, gezongen en gewerkt. In 
overleg met de predikanten is afgesproken dat 
in de middagdiensten in Nijkerk wordt 
gepreekt over het thema, n.a.v. het 
schriftgedeelte in Handelingen 8:26-39. 
 
Wij nodigen u allen, ouders en kinderen, 
hartelijk uit de dankdagdiensten bij te wonen.  
 
De dienst in de Grote Kerk begint om 14.30 
uur.  Voorganger: Ds. M. Messemaker 
 
De dienst in de Fontein begint om 14.30 uur.  
Voorganger: Ds. T.C. Verhoef  
 
De dienst in de Geref. Vrijg. kerk begint om 
16.00 uur. Voorganger: Ds. M.J.C. Blok 

reminder: studiedag HSN  

Op woensdag 29 november houdt de HSN een 

studiedag voor heel het personeel. De 

kinderen zijn deze dag vrij! 

gitaarworkshop Bzzzonder 

Bzzzonder organiseert in samenwerking met 

de HSN gitaarworkshops. De workshops 

worden aangeboden op de Maranathaschool 

en de Johannes Calvijn. Klik hier voor verdere 

informatie. 

gespreksavond – 21 november 

Op dinsdag 21 november staat er een 

gespreksavond gepland. Deze avond zal 

beginnen vanaf 18:00 uur. Zodra wij het 

rooster hebben gemaakt, wordt dit bekend 

gemaakt. 

 

 

 

 

http://appelgaard.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2017/10/Informatie-Gitaarworkshop.pdf

