
 

 

 

 

 

 

agenda 

week 51  week 52 
maandag  
18 december 
 

LvdK 126 (groep 4-8)  maandag  
25 december 
 

Eerste Kerstdag 

dinsdag  
19 december 
 

 
Alex Bast (6 jaar) 
Cas Vliek (6 jaar) 

 dinsdag  
26 december 
 

Tweede Kerstdag 

woensdag 
20 december 
 

Samen vieren (8:30 uur) 
 

 woensdag 
27 december 
 

 

donderdag  
21 december 
 

Kerstfeestviering (19:00 uur)  donderdag  
28 december 
 

 

vrijdag  
22 december 
 

  vrijdag  
29 december 
 

 
 

Juf Lieneke Smit (45 jaar) 

zaterdag  
23 december 
 

  zaterdag  
30 december 
 

 
Manon Rozendaal (10 jaar) 

Yaronne van der Schulp (6 jaar) 

zondag  
24 december 
 

 
 

Sam Bouw (8 jaar) 

 zondag  
31 december 
 

Oudejaarsdag 

week 1  week 2 
maandag  
1 januari 
 

Nieuwjaarsdag  maandag  
8 januari 
 

Psalm 136: 1 
Nieuwjaarsreceptie HSN 

dinsdag  
2 januari 
 

  dinsdag  
9 januari 
 

 

woensdag 
3 januari 
 

  woensdag 
10 januari 
 

Samen vieren (8:30  

donderdag  
4 januari 

  donderdag  
11 januari 
 

 

vrijdag  
5 januari 
 

  vrijdag  
12 januari 
 

 

zaterdag  
6 januari 
 

  zaterdag  
13 januari 
 

 

zondag  
7 januari 
 

  zondag  
14 januari 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Betrokkenheid 
Ik zocht naar de betekenis van dit woord. Ik kwam uit op het volgende: ‘je voelt je verbonden. Je hebt wat je 
noemt 'hart voor de zaak' en spant je in om de doelen te behalen die de organisatie nastreeft.’ 

Ik refereer met dit woord en deze betekenis naar de tomeloze inzet van ouders voor de school. Op velerlei 
fronten zijn vaders en moeders actief om de school draaiende te houden. Het lijkt zo normaal, maar wat is 
het bijzonder als ik zie dat elke dag ouders in de weer zijn vol passie en inzet. Overigens is dezelfde 
betrokkenheid van toepassing op het team van de Appelgaard. Ook zij werken vol passie en inzet, maar 
vooral met liefde voor het vak en de school. Het lijkt mij een gouden combinatie: Ouders en leerkrachten die 
vol passie en liefde zich inzetten en hun hart tonen voor de Appelgaard en de kinderen. Wat mij betreft 
zetten we deze gouden combinatie door in 2018! 

 



 

 

Schoolfruit 

Inmiddels genieten we al een paar weken van 

het schoolfruit. Elke week krijgen we 

voldoende en gevarieerd fruit. Het is een 

mooie manier om onze leerlingen bewust te 

maken van het belang van gezonde voeding. In 

het nieuwe jaar zullen we hier mee doorgaan. 

In verband met de levering van het fruit 

hebben we de fruitdagen gewijzigd. De 

fruitdagen worden: dinsdag, woensdag en 

vrijdag. Mocht u graag meer informatie willen 

hebben over het schoolfruit, dit kunt u hier 

vinden. 

Kerstfeestviering 

De voorbereidingen voor de Kerstfeestviering 

zijn inmiddels in volle gang. Wellicht heeft u de 

prachtige versieringen in de school al gezien. 

Aanstaande donderdag, 21 december, hopen 

we met de hele school de geboorte van Jezus 

te vieren. We starten om 19:00 uur 

gebiedsteam 

Soms lukt het niet om zaken zelf te regelen of 

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. In dat geval kunt u terecht bij het 

gebiedsteam bij u in de buurt. Samen met u 

zoekt het gebiedsteam naar een oplossing. Het 

gebiedsteam biedt ook preventieve 

ondersteuning. Denk hierbij aan informeren en 

adviseren over opvoeding of gezond eten. De 

gemeente Nijkerk heeft de zorg georganiseerd 

in vier gebiedsteams. De Appelgaard valt onder 

gebiedsteam Paasbos. Alle inwoners van de 

gemeente Nijkerk kunnen bij het gebiedsteam 

terecht met vragen over bijvoorbeeld opvoed- 

en opgroeivragen, gezondheid of hulp in huis. 

Meer informatie vindt u op www.nijkerk.eu. 

Het gebiedsteam houdt iedere woensdag 

spreekuur van 14:00 uur – 16:00 uur. Adres: 

Moorselaar 69 te Nijkerk. 

Overblijfouders gezocht! 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die 

het leuk vinden om met de kinderen over te 

blijven. De belangrijkste taken van het 

overblijven zijn: lunchen met de kinderen en 

vervolgens pleinwacht houden bij het buiten 

spelen. U kunt meer informatie krijgen bij 

Willeke van Steeg (overblijfouder) of Jan-

Willem Korlaar (directeur). 

bedankt! 

Wellicht heeft u gezien dat ons Landgoed 

verrijkt is met een waterpomp. Voor deze 

waterpomp heeft Pijpers Bronbemalingen b.v. 

geheel gratis een bron geboord. 

Hoveniersberijf Bouw Bulderweg verzorgt de 

aanleg van een mooie en leerzame 

waterspeelplaats. Beide bedrijven willen 

hartelijk bedanken voor hun sponsoring en 

medewerking aan deze waterspeelplaats.  

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
http://www.nijkerk.eu/
mailto:j.korlaar@hsn-scholen.nl
mailto:j.korlaar@hsn-scholen.nl
http://www.pijpersbronbemalingen.nl/
http://www.bouwbulderweg.nl/


 

 

Herhaalde oproep 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.-  

 

Wilt u uw bijdrage z.s.m. 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! 

 

(voor het schoolreisje/schoolkamp wordt apart 

betaald) 

 

 

 

     

Overzicht uitgaven ouderbijdrage 2016-2017  

 

Onderstaand de verantwoording/het overzicht 

van de in- en uitgaven van de OC in schooljaar 

2016-2017.   

 

HET TEAM VAN DE APPELGAARD WENST U 

GEZEGENDE FEESTDAGEN EN IN ALLE 

OPZICHTEN EEN VOORSPOEDIG 2018 TOE!  

Ontvangen ouderbijdrage 2016-2017
begroot werkelijk

110 jarig bestaan 175,00 203,01

chr. kinderboekenweek 50,00 47,49

sint aankopen 345,00 267,77

kerst 450,00 425,44

schaatsen / sporttoernooi 70,00 65,25

pasen 60,00 58,57

vader/moederdag 40,00 37,36

sport/spelletjesdag 40,00 27,00

afscheid groep 8 50,00 50,00

diversen 20,00 27,00

bankkosten 145,80 159,30

Totaal 1295 1.368,19

TEKORT 73,19


