
 

 

 

agenda 

week 11  week 12 
maandag  
12 maart 
 

Als ik mijn ogen sluit  (OTH 425)  maandag  
19 maart 
 

LvdK 47: 1 

dinsdag  
13 maart 
 

  dinsdag  
20 maart 
 

 

woensdag 
14 maart 
 

Biddag voor gewas en arbeid  woensdag 
21 maart 
 

 

donderdag 
15 maart 
 

  donderdag  
22 maart 
 

 

vrijdag  
16 maart 
 

Gebedsgroep (8:30 uur)  vrijdag  
23 maart 
 

 

zaterdag  
17 maart 
 

  zaterdag  
24 maart 
 

 

zondag  
18 maart 
 

  zondag  
25 maart 
 

 
 

Ryan van der Hout (8 jaar) 

week 13  week 14 
maandag  
26 maart 
 

Psalm 89: 1  maandag  
2 april 
 

Tweede Paasdag 

dinsdag  
27 maart 
 

  dinsdag  
3 april 
 

Joh 15: 11-12 
 

Marit Worst (6 jaar) 

woensdag 
28 maart 
 

  woensdag 
4 april 
 

Samen Vieren 

donderdag  
29 maart 

Paasviering 
Studiemiddag (kinderen ’s middags vrij) 

 donderdag  
5 april  
 

 

vrijdag  
30 maart 
 

Goede Vrijdag  vrijdag  
6 april 
 

 
 

 

zaterdag  
31 maart 
 

  zaterdag  
7 april 
 

 

zondag  
1 april 
 

Eerste Paasdag  zondag  
8 april 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Dromen 
‘I have a dream…’ het zijn de legendarische en inspirerende woorden van Martin 
Luther King. Een wereldverbeteraar, gevormd in een verdeelde samenleving in 
de VS. Ondanks de omstandigheden hield hij vast aan zijn droom en zocht de 
vreedzame oplossing.  
‘Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive 
out hate, only love can do that.’  
Deze quote van hem blijft ook in deze tijd actueel. Tevens is het een inspirerende 
les wat we onze kinderen mee mogen geven, zodat zij daadwerkelijk het verschil 
kunnen en mogen maken in deze wereld… I have a dream… 
 
 



 

 

gebedsgroep

Vrijdag 16 maart 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 de 

16de een keertje kijken. Ook de kleintjes zijn 

welkom!  

biddag – thema ‘Vertel het maar…’  
Op woensdag 14 maart 2018 vieren we met de 

kinderen biddag. Ook dit jaar doen we dat 

samen met de kerken rondom een 

bijbelgedeelte. Dit keer staat de geschiedenis 

van de weduwe die om hulp roept centraal (2 

Koningen 4 : 1 – 7). De geschiedenis van de 

weduwe en haar zonen laat ons zien dat God 

wil voorzien in alles wat wij nodig hebben.  

Daarnaast zullen op school ook andere 

verhalen rondom dit thema worden 

besproken.  

schoolbibliotheek 

We hebben op school een flinke collectie lees- 

en informatieboeken. Een aantal moeders is 

druk bezig (geweest) om alle leesboeken van 

een sticker te voorzien, gelijk aan de stickers in 

de bibliotheek. Dit zodat kinderen makkelijker 

een boek kunnen vinden dat ze leuk vinden. 

Een enorme klus, waar heel hard aan gewerkt 

is.  

hulp bij stickeren 
 

Op woensdag 4 april wordt dat (waarschijnlijk) 

afgerond, onder schooltijd. De meeste stickers 

liggen dan klaar, ze moeten alleen nog op de 

boeken geplakt worden. Daarbij hebben we 

graag wat extra hulp. Wij zorgen voor koffie / 

thee en wat lekkers, een flinke voorraad 

boeken en een hoop gezelligheid..;) Wie wil 

ons dan helpen?!  We zoeken zo’n zes 

ouders. Graag opgeven bij juf Arida.  

biebouder 

Om de kinderen te helpen met het kiezen van 

een boek willen we ook graag volwassenen 

inzetten. Wie wil ons daar (elke week, elke 

twee weken, elke maand) mee helpen? Het 

idee is als volgt: elke maandag tussen 12.50 en 

13.15 uur is er iemand aanwezig, die kinderen 

helpt zoeken en  ingeleverde boeken weer 



 

 

netjes in de kast zet.  

Als u daarvoor beschikbaar bent, ook graag 

even laten weten aan juf Arida.  

Koningsspelen  
Vrijdag 20 april zullen we weer met elkaar 
de Koningsspelen vieren. De kinderen 
mogen die dag gelijk naar de gymzaal waar 
we gezamenlijk met elkaar zullen 
ontbijten. De kinderen hoeven thuis dus 
niet te eten. 
Daarna zullen we met elkaar de 
Koningsspelen vieren doormiddel van 
spelletjes. We zoeken hiervoor nog ouders 
die willen begeleiden bij de spellen. Dit zal 
zijn van 09.30 uur tot 12.00 uur. 's Middags 
mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 
gezelschapsspelletjes meenemen om die 
middag met elkaar te spelen. 
U kunt zich opgeven bij juf Anne: 
a.vandenborn@hsn-scholen.nl  
 

Tentenkamp 

Op dinsdag 24 en woensdag 25 april is het 

tentenkamp. Woensdagochtend willen we 

naar het centrum van Nijkerk, voor een 

vossenjacht. We hebben zo’n vier ouders nodig 

die ‘vos’ willen zijn, en zo’n 12 ouders die 

groepjes kinderen willen vervoeren en 

begeleiden. Opgeven kan bij juf Arida. Verdere 

informatie over het tentenkamp ontvangt u 

later.  

 

Thema 

Vorige week zijn we gestart met ons nieuwe 

thema. We werken de komende weken over 

'Oorlog en vrede'. We gaan het hebben over 

het verleden, maar willen ook leren over het 

heden: hoe wordt er voor onze veiligheid 

gezorgd, en welke verantwoordelijkheden 

hebben we zelf? Een belangrijk onderwerp om 

met de kinderen te bespreken, maar we 

realiseren ons ook dat het heftig kan zijn. Om 

die reden werken we met deelthema's:  

In groep 4/5: 'Vrede en veiligheid' (wat is dat, 

wat heb je ervoor nodig, wie werken daaraan, 

wat kan je er zelf aan bijdragen).  

In groep 6/7/8: 'Oorlogen toen en nu' (de 

aanleiding, het verloop en de gevolgen van 

verschillende oorlogen, wat wij van de 

geschiedenis moeten leren).  

 

We zijn voorzichtig met (de jonge) kinderen. 

We willen wel graag dat ze dingen leren, maar 

niet onnodig angst zaaien. Daarom hebben we 

heel bewust gekozen voor de deelthema's en 

verdere invulling van het thema. Tegelijk 

weten we dat kinderen soms verder denken 

dan wat wij aandragen, en dat kinderen met 

elkaar ook verder kunnen spreken. Vandaar 

deze mail naar jullie, zodat jullie op de hoogte 

zijn van dit onderwerp en eventueel met jullie 

kind door kunnen praten.  

 

Op dinsdag 17 april hopen we het thema met 

elkaar af te sluiten. We gaan die dag naar het 
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'Nederlands Artillerie museum' in 't Harde, het 

'Verscholen dorp' in Vierhouten en sluiten af 

op de Stakenberg, dat is een speelweide. 

Groep 6/7/8 verzorgt in Vierhouten een 

herdenking, groep 4/5 verzorgt op de 

speelweide een 'bevrijdingsfestival'. Deze 

onderdelen zullen de komende periode ook 

voorbereid worden door de leerlingen.  

 

We zoeken vervoer voor zo'n 40 kinderen en 

hopen dat jullie ons willen helpen? Wie wil er 

mee op deze bijzondere dag?  

We vertrekken 's ochtends om 08.30 uur, en 

hopen rond 15.00 uur weer op school te zijn 

(maar wellicht loopt dat wat uit).  

Graag even een mail naar a.nelemans@hsn-

scholen.nl als u wilt rijden, en graag even 

vermelden hoeveel kinderen u mee kunt 

nemen. 

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) 

 

jeugdbibliotheek 

Zoekt uw kind een leuk boek of wil hij of zij iets 

meer weten over een bepaald onderwerp? 

Dan is er www.jeugdbibliotheek.nl. Dat is een 

website voor kinderen van 9-12 jaar om leuke 

boeken en interessante weetjes te ontdekken! 

 

De website bestaat uit twee delen: Lezen en 

Weten.  

  

Onder Lezen zijn alle boeken en e-books te 

vinden. Om te luisteren naar boeken is er 

informatie over de Luisterbieb. Op de site 

staan ook handige lijstjes: de meest populaire 

boekenseries, de nieuwste boeken en 

makkelijk lezen boeken. 
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Onder Weten staan allerlei handige 

informatiedossiers voor bij het maken van een 

werkstuk of spreekbeurt. In zo’n dossier staat 

een korte uitleg over het thema, boeken en 

filmpjes die bij het thema aansluiten en andere 

websites die als bron gebruikt kunnen worden. 

 

cursusaanbod gebiedsteams Nijkerk 

In de bijlage vindt u het cursus- en 
trainingsaanbod van de gebiedsteams in 
Nijkerk. Voor meer informatie over de exacte 
data/tijd, locatie e.d. verwijs ik u naar de 
website; www.wegwijzernijkerk.eu/agenda 
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