
 

 

 

agenda 

week 20  week 21 
maandag  
14 mei 
 

  maandag  
21 mei 
 

Tweede Pinksterdag 

dinsdag  
15 mei 
 

  dinsdag  
22 mei 
 

 

woensdag 
16 mei 
 

Samen Vieren 
 

Juf Tineke Hekman jarig 

 woensdag 
23 mei 
 

 

donderdag 
17 mei 
 

 
 

Ronnie van Middendorp (12 jaar) 

 donderdag  
24 mei 
 

 

vrijdag  
18 mei 
 

  vrijdag  
25 mei 
 

 

zaterdag  
19 mei 
 

  zaterdag  
26 mei 
 

Veluwe Wandeltocht 

zondag  
20 mei 
 

  zondag  
27 mei 
 

 

week 22  week 23 
maandag  
28 mei 
 

  maandag  
4 juni 
 

 

dinsdag  
29 mei 
 

  dinsdag  
5 juni 
 

 
 

Gerjanne Bast (4 jaar) 

woensdag 
30 mei 
 

  woensdag 
6 juni 
 

 

donderdag  
31 mei 

  donderdag  
7 juni 
 

 

vrijdag  
1 juni 
 

  vrijdag  
8 juni 
 

 

zaterdag  
2 juni 
 

  zaterdag  
9 juni 
 

 

zondag  
3 juni 
 

  zondag  
10 juni 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Gouden momenten 
Vlak voor de meivakantie mocht ik met groep 6/7/8 de afgelopen periode evalueren. Zittend in 
een halve cirkel, geleid door twee leerlingen van de groep staken we van wal. Diverse 
hoogtepunten werden genoemd, maar ook kwamen leerpunten of minder leuke momenten aan 
bod. In de 20 minuten dat we geëvalueerd hebben, heb ik genoten van de ontwikkeling die deze 
kinderen hebben gemaakt. Het met elkaar in gesprek gaan, het beargumenteren van 
standpunten, het respect hebben voor andere meningen. De leerlingen konden kernachtig de 
ontwikkelingen noemen die we als klas (of als school; onderwijskundig) hebben doorgemaakt.  
Dit soort momenten noem ik ‘gouden momenten’; waardevol, kostbaar en onbetaalbaar. Het 
maakt me eens te meer bewust wat voor bijzondere en mooie taak we hebben als leerkrachten.  

 
 



 

 

Welkom 

5 juni hoopt Gerjanne Bast 4 jaar te worden. Ze 

zal dan starten in groep 1/2/3 bij juf Tineke en 

Alieke. Gerjanne, alvast van harte gefeliciteerd 

en heel veel plezier op de Appelgaard 

toegewenst! 

Veluwe Wandeltocht – zaterdag 26 mei 

Zin in een sportieve zaterdag? Wat zou het leuk 

zijn als we met een grote groep van school 

meedoen aan de Veluwe Wandeltocht dit jaar! 

We steunen dan direct het Longfonds, want de 

organisatie doneert voor elke deelnemer een 

bedrag. Bij de 5 kilometer loopt juf Alieke mee. 

Meester Jan-Willem zal met de 10 kilometer 

meelopen.  

 

U kunt uw kind (en uzelf!) opgeven voor de 

volgende afstanden (met school):  

- 10 km (starttijd 13.30 uur)  

-   5 km (starttijd 14.45 uur)  

De kosten voor beide afstanden bedraagt 

€4,00 (inclusief medaille). Om samen te 

kunnen lopen verwachten we alle deelnemers 

een kwartier voor de starttijd op sportcomplex 

‘De Ebbenhorst’ (v.v. Sparta Nijkerk).  

Aanmelden kan door het inschrijfgeld (gepast) 

in een envelop -met daarop de namen van de 

deelnemers- in te leveren bij juf Arida. Dat kan 

uiterlijk tot en met donderdag 24 mei.  

Vrijdag 25 mei krijgen alle deelnemende 

kinderen een schoolshirt mee, met het verzoek 

die maandag 28 mei weer ongewassen in te 

leveren. 

schoolbus 

 

Binnenkort beschikken we als school over een 

schitterende schoolbus. Het doel van deze bus 

is om nog meer leerlingen te trekken voor de 

Appelgaard. We hebben immers een mooie 

school, een groot en speelrijk landgoed en we 

proberen ons in ons onderwijs te 

onderscheiden door onderzoekend te leren 

met oprechte aandacht voor ieder kind.  

 

Binnenkort willen we met onze bus 

‘proefrijden’. Vanaf volgend schoolseizoen 

willen we de bus echt in gaan zetten om ouders 

tegemoet te komen in de afstand. Tegen een 

klein tarief worden kinderen opgehaald en 

thuisgebracht.  

 

We zijn nog wel op zoek naar een aantal 

chauffeurs die het leuk vinden om een keer (of 

meerdere keren) per week te rijden. Lijkt het je 

leuk om je op deze manier in te zetten voor 

school, mail dan naar j.korlaar@hsn-scholen.nl  

Bel even naar 0342-461632 of loop gerust even 

binnen.  

 

We hopen op veel animo en enthousiaste 

reacties.  
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Vacature MR 

Volgend schoolseizoen hebben we een 

vacature voor de medezeggenschapsraad (MR) 

van de Appelgaard. In deze functie denk je mee 

over het beleid van de Appelgaard. Tevens 

vertegenwoordig je de ouders van de 

Appelgaard en geef je hen een stem. Lijkt het 

jou leuk en uitdagend om mee samen met 

leerkrachten mee te denken over het beleid 

van de school, stuur dan een mailtje naar 

j.korlaar@hsn-scholen.nl of loop even binnen. 

Meer informatie kan je ook vinden op de site. 

 

korfbaltoernooi 

In september heeft De Appelgaard met groep 

8 het schoolkorfbaltoernooi gewonnen van de 

scholen uit Nijkerk. De kampioenen van de 

schoolkorfbaltoernooien in de provincie zijn nu 

uitgenodigd om deel te nemen aan het 

Provinciale Schoolkorfbal Kampioenschap in 

Hoevelaken. Dit vindt plaats zaterdag 9 juni in 

Hoevelaken, waar De Appelgaard opnieuw 

haar korfbalkunsten gaat vertonen. De exacte 

tijden zijn nog niet bekend, maar noteer de 

datum alvast in je agenda en kom gerust kijken. 

Supporters zijn altijd welkom. Voor informatie 

kun je Ineke van der Vliet of Ernst van 

Middendorp benaderen. 

 
 

 

 

 

Informatieve boeken  

 

Ik vind lezen zo saai! Sommige kinderen lezen 

niet zo graag een boek met een verzonnen 

verhaal.  

Gelukkig zijn er prachtige informatieve boeken 

in de bibliotheek.  

Die zijn soms zo mooi dat een kind vergeet dat 

dit ook lezen is.  

 

Informatieve boeken zijn er niet alleen voor 

werkstukken en spreekbeurten.  

Wat is het favoriete onderwerp van uw kind? 

Zoek daar een boek bij!  

De interesse is er al en dat leest een stuk 

makkelijker. Bovendien bevatten informatieve 

boeken vaak foto’s en illustraties en dat zorgt 

kijk- én leesplezier.  

 

Informatieve boeken lezen is bovendien goed 

voor begrijpend lezen. In het hoofd gebeurt 

van alles met de tekst die gelezen wordt. Een 

kind: 

- ziet wat belangrijk is in de tekst; 

- denkt na over de tekst en geeft betekenis 

aan wat het leest; 

- onthoudt informatie; 

- denkt na of het begrijpt wat er tot nu toe is 

gelezen; 

- past gelezen informatie bij wat het al weet 

van het onderwerp. 

 

Elly Pijpers, Leesconsulent 

mailto:j.korlaar@hsn-scholen.nl
http://appelgaard.hsn-scholen.nl/medezeggenschapsraad-mr/


 

 

Vakantierooster 2018-2019 

vakantie eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie 22-10-2018 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie 25-02-2019 01-03-2019 

Paasweekend 19-04-2019 22-04-2019 

Meivakantie 23-04-2019 03-05-2019 

Hemelvaart 30-05-2019 31-05-2019 

Pinksteren 10-06-2019 10-06-2019 

Zomervakantie 22-07-2019 30-08-2019 

 

Agenda voor de komende periode 

 

Woensdag 16 mei Samen Vieren 

Maandag 21 mei Tweede Pinksterdag 

Woensdag 6 juni  Samen Vieren 

Vrijdag 29 juni  Rapport mee 

Dinsdag 3 juli Spreekavond / 

Schoonmaakavond 

Vrijdag 6 juli Afscheidsavond gr. 8 

Maandag 9 juli Samen Vieren 

 

 
 

 

 


