
 

 

 

 

agenda 

week 47  week 48 
maandag  
20 november 
 

Psalm 17: 4 (groep 1-8)  maandag  
27 november 
 

Lukas 2: 13, 14 (groep 4-8) 
schoen zetten 

dinsdag  
21 november 
 

Gespreksavond (vanaf 18:00 uur) 
Surpiseavond groep 4/5 

 dinsdag  
28 november 
 

 

woensdag 
22 november 
 

  woensdag 
29 november 
 

HSN – studiedag (leerlingen vrij) 

donderdag  
23 november 
 

 
 

Hessel Schuckink Kool (12 jaar) 

 donderdag  
30 november 
 

 

vrijdag  
24 november 
 

  vrijdag  
1 december 
 

 

zaterdag  
25 november 
 

  zaterdag  
2 december 
 

 

zondag  
26 november 
 

  zondag  
3 december 
 

 

week 49  week 50 
maandag  
4 december 
 

OTH 389 (groep 1-4) 
OTH 153  (groep 4-8) 

 maandag  
11 december 
 

Psalm 87: 5 (groep 3-8) 

dinsdag  
5 december 
 

Sinterklaasviering 
Continurooster (leerlingen om 14:00 uur 
vrij) 

 dinsdag  
12 december 
 

Studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij) 

woensdag 
6 december 
 

Samen vieren (8:30 uur) 
 

Juf Anne (31 jaar) 

 woensdag 
13 december 
 

 

donderdag  
7 december 

  donderdag  
14 december 
 

Afsluiting thema groep 6/7/8 ‘slotdebat’ 
(vanaf 14:00 uur) 

vrijdag  
8 december 
 

  vrijdag  
15 december 
 

 

zaterdag  
9 december 
 

  zaterdag  
16 december 
 

 

zondag  
10 december 
 

  zondag  
17 december 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 20 november 2017 



 

 

gespreksavond 

Morgenavond, 21 november, vindt de 

gespreksavond plaats. Tijdens dit gesprek 

zullen we met u in gesprek gaan over de 

ontwikkeling van uw kind. U heeft hiervoor een 

uitnodiging gehad.  

Ook na deze gespreksavond zijn de 

leerkrachten altijd bereid om u te informeren 

over de ontwikkeling van uw kind.  

Sinterklaas 

Op dinsdag 5 december verwelkomen we de 

goede Sint op school. We verwachten hem 

rond 08.30 uur op het plein. Daar bent u ook 

van harte voor uitgenodigd (net als 

broertjes/zusjes). Rond 08.45 uur gaan we 

naar binnen, dan vieren we het feest verder 

met de schoolgaande kinderen.  

Voor iets te drinken en lekkers wordt die dag 

gezorgd. Omdat we een continurooster 

draaien blijven alle kinderen over. Wilt u voor 

de lunch wel eten en drinken meegeven? Om 

14.00 uur zijn alle kinderen vrij.  

studiedagen 

Woensdag 29 november hebben we als HSN 

een studiedag. Alle leerlingen zijn die dag vrij. 

Dinsdag 12 december hebben we een 

studiemiddag. De leerlingen zijn dan ’s 

middags vrij. Als team zullen we ons verder 

verdiepen in het aanbieden van begrijpend 

lezen en begrijpend luisteren. 

Voor u handig om te weten. Naast deze 

studiedagen, zullen we dit schooljaar nog 

diverse studiedagen hebben.  

donderdag 22 februari 

vrijdag  23 februari 

donderdagmiddag 29 maart 

maandagmiddag 16 april 

activiteiten schooljaar 2017-2018 

Als bijlage treft u de activiteitenlijst van de OC. 

Daarop kunt u vinden voor welke taak u bent 

ingedeeld. We missen nog wat hulp voor de 

Koningsspelen, het schoolvoetbaltoernooi, de 

musical, afscheidsavond van groep 8 en de 

landgoedfair. Nog niet alle gezinnen hebben 

gereageerd. Mocht u nog niet zijn ingedeeld, 

wilt u dan kijken of u kunt helpen bij één van 

bovengenoemde activiteiten? 

zending 

Zendingsgeld, dat wordt door heel veel 

kinderen op maandagmorgen meegenomen 

voor Erisa, ons sponsorkind! Wat fijn om te 

merken dat de kinderen in groep 6-7-8 zelfs 

hun best doen om elke week het recordbedrag 

te verbeteren! ‘Omdat wij het zo goed hebben 

hier,’ zei pas een kind. 

En dat is voor de meesten van ons ook zo, wij 

hebben elke dag genoeg, meer dan genoeg! 

Omdat de 'decembermaand' eraan komt en wij 

rond het thema: Ik/jij/wij werken, is het 

‘We are the world’ 

De meeste mensen zullen dit lied nog wel kennen ‘We are the world’. Diverse wereldsterren zongen dit lied 
om aandacht te vragen voor de hongersnood in Ethiopië. Het moest mensen mobiliseren om zich in te 
zetten voor de mensen die hulp nodig hebben.  

Enkele weken geleden gingen we met de groepen 4/5 en 6/7/8 naar het woonzorgcentrum. De leerlingen 
hebben gesproken met de bewoners, spelletjes gedaan en gezongen. Een bijzondere activiteit waarin onze 
leerlingen aandacht gaven aan oudere mensen. Deze mensen genoten zichtbaar. Ze zijn op hun manier van 
waarde geweest voor deze oudere mensen. Toen ik me dit realiseerde moest ik denken aan het lied ‘We are 
the world,’ want dat zijn we als school: de wereld van morgen. 

 



 

 

volgende idee geboren: hoe mooi is het, om 

heel simpel, de 3 maandagen in december 

(maandag 4, 11 en 18 december) in plaats van 

zendingsgeld, juist producten voor de 

Voedselbank Nijkerk mee te nemen (dichtbij 

dus). In elke klas zetten we dan een krat neer 

waar dit verzameld kan worden. 

Wij hebben aan de Voedselbank 

Nijkerk gevraagd naar welke producten de 

meeste vraag is. Zij geven aan dat ze heel graag 

pastaproducten (macaroni enz.) en rijst 

zouden willen hebben of voor de gezinnen 

wasmiddel om uit te delen. 

Tip voor u thuis: koop in 1 keer de diverse 

producten en geef dit verspreid over de 3 

weken mee. Dan lukt het vast om er aan te 

denken. Doet u/jij ook mee?! Wat mooi om 

van onze rijkdom heel praktisch uit te delen! 

Alvast heel erg bedankt! 

schoolfruit 

Als school doen we ook dit jaar mee met het 

EU-schoolfruitprogramma. We ontvangen 20 

weken lang gratis fruit voor alle leerlingen. Het 

stimuleert om kinderen samen groente en fruit 

te laten eten in de klas. We krijgen dit fruit voor 

drie dagen in de week. We houden als 

fruitdagen: maandag, woensdag aan en vrijdag 

kunnen de kinderen ook nog fruit pakken. 

 

 

Thema ‘ik, jij, wij’ 

Inmiddels zijn we alweer druk bezig met het 

nieuwe thema ‘ik jij wij’. In dit leren we onze 

kwaliteiten kennen en gaan we in gesprek over 

wat we echt belangrijk vinden; (kern)waarden. 

In groep 6/7/8 worden er politieke partijen 

gevormd en is men druk bezig met het 

ontwikkelen van een partijprogramma. De 

afsluiting zal een plaatsvinden op donderdag 

14 december. Er zal dan een heus slotdebat 

plaatsvinden en aansluitend zullen er 

verkiezingen plaatsvinden. Noteer dit vast in 

uw agenda. 

ouderbijdrage 2017-2018 

Aan het begin van elk schooljaar wordt aan u 

een (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd.  

Het geld wordt besteed aan allerlei zaken 

rondom school. Te denken valt aan een boekje 

met het kerstfeest, het sinterklaasfeest, Pasen, 

traktaties enz.  

 

Kortom schoolzaken die buiten de 

overheidsvergoeding vallen. Vandaar dat uw 

bijdrage van grote waarde is om dit alles te 

realiseren. 

De bijdrage is als volgt vastgesteld:  

 

* voor één schoolgaand kind                       € 30.-  

* voor twee schoolgaande kinderen           € 50.-  

* voor drie of meer schoolgaande kinderen  

€ 65.-  



 

 

(voor het schoolreisje/schoolkamp wordt apart 

betaald) 

 

Wilt u uw bijdrage voor 12 december 2017 

overmaken onder vermelding van de naam en 

groep van uw kind op rekening NL49 RABO 

0377845019 ten name van basisschool “De 

Appelgaard” te Nijkerk.  

 

Alvast bedankt voor uw bijdrage! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


