
 

 

 

agenda 

week 15  week 16 
maandag  
9 april 
 

Psalm 119:53  maandag  
16 april 
 

Machtig God, sterke Rots (OTH 276) 
Studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij) 

Juf Arida Nelemans jarig (26 jaar) 

dinsdag  
10 april 
 

  dinsdag  
17 april 
 

Thema-afsluiting groep 4/5 & 6/7/8 
 

Juf Riana Fikse jarig (42 jaar) 

woensdag 
11 april 
 

  woensdag 
18 april 
 

Voetbaltoernooi  

donderdag 
12 april 
 

  donderdag  
19 april 
 

 

vrijdag  
13 april 
 

  vrijdag  
20 april 
 

Koningsspelen 

zaterdag  
14 april 
 

  zaterdag  
21 april 
 

 

zondag  
15 april 
 

  zondag  
22 april 
 

 
 

Ryan van der Hout (8 jaar) 

week 17  week 18 
maandag  
23 april 
 

Psalm 79:7 
DIA-Eindtoets gr. 8, NSCCT gr. 6 en 7 

Renske van der Vliet (12 jaar) 

 maandag  
30 april 
 

Meivakantie 

dinsdag  
24 april 
 

Tentenkamp 
 

Brenda Rozendaal jarig (12 jaar) 

 dinsdag  
1 mei 
 

Meivakantie 

woensdag 
25 april 
 

Tentenkamp  woensdag 
2 mei 
 

Meivakantie 

donderdag  
26 april 

  donderdag  
3 mei 
 

Meivakantie 

vrijdag  
27 april 
 

Koningsdag ‘What’s Appelgaard’  vrijdag  
4 mei 
 

Meivakantie 
 

 

zaterdag  
28 april 
 

  zaterdag  
5 mei 
 

 

zondag  
29 april 
 

  zondag  
6 mei 
 

 
 

Cameron van der Hout jarig (5 jaar) 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Groeien  
Het thema van groep 1/2/3 is ‘groeien’. Heel toepasselijk om dit in deze tijd 
van het jaar te behandelen. Afgelopen week werd de betrokkenheid vergroot 
doordat er kuikentjes in de klas waren. De kinderen hebben ze daadwerkelijk 
zien groeien. ‘Groeien’ was ook het thema van de paasviering. Plantjes hebben 
water, aarde, zuurstof en licht nodig. Als wij willen groeien en dichter bij Jezus 
willen leven hebben we precies hetzelfde nodig: levend water uit de Bron, 
omgeven door het Licht van Jezus, geplant in vruchtbare grond en de Heilige 
Geest die in ons werkt. Een mooie boodschap voor iedereen. 
 
 



 

 

Koningsspelen  

 

Het is bijna zover! Vrijdag 20 april zullen we 

weer met elkaar de Koningsspelen vieren. De 

kinderen mogen die dag om 8:30 uur 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 door middel van spelletjes. Het is handig 

als de kinderen kleding en schoenen dragen 

waarin ze goed kunnen bewegen.  

's Middags mogen de kinderen van groep 5 t/m 

8 gezelschapsspelletjes meenemen om die 

middag met elkaar te spelen. We hopen op een 

zonnige sportieve dag! 

 
Tentenkamp 

Een van de meest bijzondere tradities op onze 

school, waar we ongelooflijk veel zin in 

hebben!:)  

Iets vroeger dan we ‘gewend’ zijn, aangezien 

het tentenkamp eind april zal plaatsvinden. 

Aan het begin van het schooljaar hebben we 

verschillende momenten overwogen, en bleek 

dit het meest haalbare moment. We beseffen 

ons dat het ondanks dat in een relatief drukke 

periode valt.  

 

Ook kan het weer in april nog alle kanten op. 

Willen jullie het weer die week in de gaten 

houden en passende slaapspullen meegeven? 

Het kan ’s nachts nog koud zijn, dus denk aan 

een warme slaapzak, dikke pyjama, extra 

sokken, extra dekbed, etc. 

Tegen kou kunnen we ons goed kleden. Mocht 

het weer ons op een andere manier in de steek 

laten, dan passen we ons daar op aan.  

 

Even wat belangrijke zaken en tijdstippen: 

 

- Dinsdag 24 april: 

 17.00 – 17.30: Kinderen brengen, bedden 

opmaken. (We verzoeken jullie om je eigen 

kind daarbij te helpen, zodat alles klaar ligt als 

we ’s avonds naar bed willen. Om 17.30 uur 

vertrekken alle ouders naar huis.)  

 

- Woensdag 25 april: 

Om 12.30 uur mogen de kinderen weer 

opgehaald worden.  

 

De ouders die als vos/begeleider helpen 

krijgen per mail nadere informatie. 

Koningsdag 

Op vrijdagochtend 27 april vieren we weer 

Koningsdag op de Appelgaard! We organiseren 

een leuke ochtend met als thema de 

WhatsAppelgaard Koninklijke Sprookjes 

Experience. Alle gezinnen zijn van harte 

uitgenodigd om hieraan mee te doen. De 

kinderen hebben een uitnodiging mee naar 

huis gekregen met meer informatie. Willen 



 

 

jullie meedoen op deze dag, lever dan het 

strookje van de uitnodiging in op school voor 

13 april. We hopen op een grote opkomst!  

Familie Schoeman, Familie van de Braak en 

Familie Sevinga 

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 
 
Schoolfruit 
We hebben als school lange tijd mogen 

genieten van het schoolfruit. Helaas is hier 

voor dit jaar een einde aan gekomen. Wel 

willen we het nuttigen van fruit en groenten 

blijven stimuleren. Daarom blijven dinsdag en 

woensdag onze fruitdagen. Natuurlijk mogen 

de kinderen iedere dag fruit meenemen. 

 

 

 

 

http://www.wegwijzernijkerk.eu/agenda

