
 

 

 

 

 

 

agenda 

week 3  week 4 
maandag  
15 januari 
 

10.000 redenen (opwekking 733)  maandag  
22 januari 
 

 

dinsdag  
16 januari 
 

  dinsdag  
23 januari 
 

 

woensdag 
17 januari 
 

 
 

Juf Alieke de Jong (43 jaar) 

 woensdag 
24 januari 
 

 

Donderdag 
18 januari 
 

  donderdag  
25 januari 
 

 
 

Ella Pleizier (12 jaar) 

vrijdag  
19 januari 
 

gebedsgroep (8:30 uur)  vrijdag  
26 januari 
 

 

zaterdag  
20 januari 
 

 
 

Céline van Ofwegen (5 jaar) 

 zaterdag  
27 januari 
 

 

zondag  
21 januari 
 

  zondag  
28 januari 
 

KSG-diensten 

week 5  week 6 
maandag  
29 januari 
 

  maandag  
5 februari 
 

 

dinsdag  
30 januari 
 

  dinsdag  
6 februari 
 

 

woensdag 
31 januari 
 

Open morgen (9:00 uur – 11:30 uur)  woensdag 
7 februari 
 

Samen vieren 
 

 

donderdag  
1 februari 

  donderdag  
8 februari 
 

 
 

Teun de Haan (10 jaar) 

vrijdag  
2 februari 
 

  vrijdag  
9 februari 
 

 

zaterdag  
3 februari 
 

 
 

Aniek van de Braak (6 jaar) 

 zaterdag  
10 februari 
 

 
 

Maik Nijdam (13 jaar) 

zondag  
4 februari 
 

  zondag  
11 februari 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Het verschil maken 
Een tv-programma wat mij al geruime tijd inspireert is ‘Floortje naar het einde van de wereld’. Een 
programma waarin puurheid en wilskracht van mensen te zien zijn. Mensen op zoek naar het ultieme geluk. 
Hoe anders was dit in de uitzending die ging over Jemen. Een land dat verscheurd is door oorlog en waar 
het moeilijk is om binnen te komen. Floortje is het gelukt en spreekt in deze uitzending, bij een bezoek aan 
een oude binnenstad, twee jongens. Ze doen een noodkreet: ‘Laat de wereld weten wat hier gebeurt. Wij 
willen niet vechten met wapens, maar met social media om dit kenbaar te maken Wij willen geen oorlog. 
Het enige wat we willen is leven in vrede.’ Het waren krachtige woorden van jongens die het verschil willen 
maken in een oorlog die plaatsvindt met geweld en wapens.  

Op zoek zijn naar vrede, het verschil willen maken… het is een levenslange, belangrijke opdracht. Op de 
Appelgaard willen we onze leerlingen hiervan graag bewust maken: leren om hét verschil te maken! 

 



 

 

jarigen 

Zoals jullie merken probeer ik in de nieuwsbrief 

de verjaardagen te vermelden van alle 

kinderen en leerkrachten. In de laatste 

nieuwsbrief ben ik enkele jarigen vergeten. Zij 

krijgen van mij een aparte plaats in deze 

nieuwsbrief. Op nieuwjaarsdag is Yoav van der 

Schulp (groep 4/5) 8 jaar geworden. Gisteren 

(14 januari) mocht Luuk Daniëls (groep 4/5) 9 

jaar worden. In de vakantie was juf Elly van de 

Beek eveneens jarig. Allen nog van harte 

gefeliciteerd! 

gebedsgroep 

Vrijdag 19 januari 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 verjaardag 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!  

thema 

Inmiddels zijn alle groepen weer beginnen met 

het nieuwe thema. Groep 1/2/3 werkt aan het 

thema ‘bouwen’. De ‘bouwvakkers’ zijn vol 

enthousiasme aan de slag gegaan met hun 

nieuwe thema.  

Het thema voor groep 4/5 en 6/7/8 is ‘All you 

need is Love…’ De leerlingen gaan zich 

verdiepen over allerlei onderwerpen rondom 

de liefde en het menselijk lichaam. We 

gebruiken hiervoor onder andere de lessen van 

‘Wonderlijk gemaakt’, een lessenserie voor 

seksuele vorming. Door deze lessen worden 

kinderen van jongs af aan vertrouwd gemaakt 

met hun eigen lichaam en hoe wonderlijk de 

Heere ons allemaal geschapen heeft. De 

thema-afsluiting is vrijdag 16 februari van 

11:00 uur tot 12:00 uur. 

open morgen 

Woensdag 31 januari staan de deuren van de 

school open voor ouders die een school zoeken 

voor hun kind. Heeft u interesse of kent u 

ouders die een school zoeken voor hun 

kind(eren), wij staan graag voor u/hen klaar 

om vol enthousiasme te vertellen over het 

onderwijs op de Appelgaard. De open morgen 



 

 

begint om 9:00 uur en zal duren tot ongeveer 

11:30 uur.  

Herhaalde oproep: 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). 

EHBO-vereniging 

Wist u dat... 

… Elk jaar meer dan 550.000 mensen vanwege 

een ongeluk thuis naar het ziekenhuis moeten? 

… Nog geen 3% van iedereen in Nederland een 

EHBO-diploma heeft? 

… 80% aangeeft dat tijd de belangrijkste reden 

is om geen EHBO-cursus te volgen? 

… Iedereen eigenlijk wel weet dat de meeste 

ongelukken thuis plaatsvinden? 

Weten wat u moet doen, daar draait het om! 

Bij voldoende aanmeldingen start EHBO-

vereniging Zwartebroek/Terschuur een cursus 

Eerste Hulp. U leert alles van EHBO aan 

volwassenen en kinderen en u oefent de 

belangrijkste handelingen onder begeleiding 

van een ervaren instructeur. Ook leert u alles 

over reanimatie en het gebruik van een AED. 

De cursus start zodra er voldoende 

aanmeldingen zijn. De kosten bedragen 

€195,00 inclusief cursusmateriaal en 

certificering volgens het Oranje Kruis. De 

meeste zorgverzekeraars vergoeden de cursus. 

Iets voor u? Ja! EHBO is voor iedereen 

interessant. Misschien werkt u met mensen. 

Misschien wilt u weten hoe u uw kinderen, 

(groot)ouders, tantes, ooms, buren en/of 

willekeurige passanten in noodgevallen kunt 

helpen. Na deze cursus weet u exact hoe u 

moet handelen. 

U hoopt natuurlijk dat iedereen gezond oud 

wordt. Dus als u nooit in actie hoeft te komen, 

is dat helemaal niet erg. Maar als het ooit nodig 

is, wilt u vooral niet machteloos toekijken.  Dus 

twijfel niet en geef u op!  

Dit kan door contact op te nemen met het 

secretariaat; secretariaat@ehbozwartebroek-

terschuur.nl of 06-11002183. Kijk meer 

informatie ook eens op onze website; 

www.ehbozwartebroek-terschuur.nl 
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