
 

 

 

 

agenda 

week 7  week 8 
maandag  
12 februari 
 

Heer u bent mijn leven (OTH 150)  maandag  
19 februari 
 

Psalm 139: 1 
Adviesgesprekken  groep 8 

dinsdag  
13 februari 
 

  dinsdag  
20 februari 
 

 
 

Joran Daniëls (10 jaar) 

woensdag 
14 februari 
 

  woensdag 
21 februari 
 

Rapporten mee 

donderdag 
15 februari 
 

  donderdag  
22 februari 
 

Studietweedaagse (leerlingen vrij) 

vrijdag  
16 februari 
 

  vrijdag  
23 februari 
 

Studietweedaagse (leerlingen vrij) 

zaterdag  
17 februari 
 

  zaterdag  
24 februari 
 

 

zondag  
18 februari 
 

  zondag  
25 februari 
 

KSG-diensten 

week 9  week 10 
maandag  
26 februari 
 

Voorjaarvakantie  maandag  
5 maart 
 

Psalm 66: 4 

dinsdag  
27 februari 
 

  dinsdag  
6 maart 
 

Spreekavond n.a.v. rapport 

woensdag 
28 februari 
 

  woensdag 
7 maart 
 

Samen Vieren 

donderdag  
1 maart 

  donderdag  
8 maart 
 

 

vrijdag  
2 maart 
 

  vrijdag  
9 maart 
 

 
 

Henk Worst (9 jaar) 

zaterdag  
3 maart 
 

  zaterdag  
10 maart 
 

 

zondag  
4 maart 
 

  zondag  
11 maart 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Ontwikkeling 
De afgelopen periode kenmerkte zich door het afnemen van toetsen. Het is een 
periode waarin we analyseren in hoeverre de leerlingen zich hebben ontwikkeld. 
We toetsen slechts een deel (kennis) van onze bredere opdracht als school. In 
de huidige samenleving worden diverse vaardigheden gevraagd die niet te 
meten zijn met toetsen, namelijk: verantwoordelijkheid, empathie, 
doorzettingsvermogen, leiderschap, humor, creativiteit, geduld, gevoeligheid, 
etc. Zo maar een greep van vaardigheden waar we als school graag aan werken 
om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken.  
 



 

 

spreekavonden

Maandagavond, 19 februari vindt de 

spreekavond voor de leerlingen van groep 8 

plaats. We zullen concreet de ontwikkeling 

bespreken. Ook zal er een definitief 

schooladvies gegeven worden. Natuurlijk zijn 

de leerlingen hierbij van harte welkom.  

Dinsdagavond, 6 maart, zal er een spreekavond 

plaatsvinden naar aanleiding van het rapport.  

Tijdens dit gesprek zullen we met u in gesprek 

gaan over de ontwikkeling van uw kind. U krijgt 

hiervoor binnenkort een uitnodiging. 

Ook na deze gespreksavond zijn de 

leerkrachten altijd bereid om u te informeren 

over de ontwikkeling van uw kind.  

studietweedaagse 

Donderdag 22 februari en vrijdag 23 februari 

hopen we als team twee dagen door te 

brengen in de bossen van Garderen. We zullen 

daar een studietweedaagse houden waarin we 

onszelf gaan verdiepen in het thematisch 

werken en we zullen stappen gaan zitten in het 

kiezen van een nieuwe taalmethode. Naast 

deze twee speerpunten zullen we ook de 

nieuwe missie bepalen. Dit zal richtinggevend 

worden voor het onderwijs zoals we dit vorm 

gaan geven. Natuurlijk is er ook ruimte voor 

ieders persoonlijke ontwikkeling. We hopen op 

mooie en leerzame dagen met elkaar waarin 

we ons onderwijs kunnen verdiepen en 

verbeteren. 

 

schoolfruit 

Als school doen we ook dit jaar mee met het 

EU-schoolfruitprogramma. We ontvangen al 

enkele maanden 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. 

Omdat er enige onduidelijkheid is over de 

fruitdagen willen we dit graag melden in de 

nieuwsbrief. We houden als fruitdagen: 

dinsdag en woensdag aan. Vrijdag kunnen de 

kinderen ook nog fruit pakken. 

Emmelie Koster 

Sinds 1 februari maakt juf Emmelie Koster deel 

uit van het team van de Appelgaard. Ze zal tot 

aan de zomervakantie als onderwijsassistente 

de leerkrachten assisteren in de 

werkzaamheden. Emmelie komt uit het 

voortgezet onderwijs waar zijn muziekdocente 

is geweest. Ze wil graag de overstap maken 

naar het basisonderwijs. Ze zal hoofdzakelijk 

donderdag en vrijdag aanwezig zijn op onze 

mooie school. Emmelie, van harte welkom en 

hopelijk beleef je een mooie tijd op de 

Appelgaard.  

kinderopvang op zaterdag 

Vanaf april zal Bzzzonder aan een aantal 

kinderen met een beperking opvang verzorgen 

op de zaterdagen. Ze zullen dan ook gebruik 

maken van ons mooie landgoed. Wij hopen dat 

deze kinderen alle rust en ruimte kunnen 



 

 

krijgen op ons mooie landgoed. We wensen 

hen veel plezier toe.  

schoolvoetbaltoernooi 

Woensdagmiddag 18 april organiseert 
Terschuurse Boys weer een 
schoolvoetbaltoernooi. Als er genoeg 
aanmeldingen zijn, zal De Appelgaard weer 
meedoen met een team van kinderen uit groep 
3,4,5 en met een team van kinderen uit groep 
6,7,8.  
Tijdens de gymlessen zullen we hiervoor twee 
keer trainen. De kinderen kunnen zich tot 21 
februari opgeven. De inschrijflijsten hangen 
aan de deur van de groep. Zodra het 
programma bekend is, zullen de ouders van de 
kinderen die mee doen per mail een brief met 
nadere informatie over het 
schoolvoetbaltoernooi ontvangen.  
Vindt u het leuk om de teams tijdens het 
schoolvoetbaltoernooi te coachen / 
begeleiden, dan kunt u zich opgeven bij juf 
Anne (a.vandenborn@hsn-scholen.nl). 
 

 

 

 

mailto:a.vandenborn@hsn-scholen.nl

