
 

 

 

agenda 

week 35  week 36 
maandag  
27 augustus 
 

Psalm 149: 1 
Openingssamenkomst HSN  
19:00 uur – De Fontein 

 maandag  
3 september 
 

 Psalm 77: 7 

dinsdag  
28 augustus 
 

 
 

Ingmar 10 jaar (groep 6/7/8) 

 dinsdag  
4 september 
 

 

woensdag 
29 augustus 
 

Samen Vieren 
 

 

 woensdag 
5 september 
 

 

donderdag 
30 augustus 
 

 
 

 

 donderdag  
6 september 
 

 

vrijdag  
31 augustus 
 

 
 

Dana 5 jaar (groep 1/2/3) 

 vrijdag  
7 september 
 

 

zaterdag  
1 september 
 

  zaterdag  
8 september 
 

 

zondag  
2 september 
 

  zondag  
9 september 
 

 

week 37  week 38 
maandag  
10 september 
 

OTH 148 (God wijst mij een weg) 
kennismakingsgesprekken 

 maandag  
17 september 
 

Psalm 2: 7 
 

Luke 7 jaar (groep 1/2/3) 

dinsdag  
11 september 
 

kennismakingsgesprekken  dinsdag  
18 september 
 

Open morgen 
 

Joost 5 jaar (groep 1/2/3) 

woensdag 
12 september 
 

kennismakingsgesprekken  woensdag 
19 september 
 

Open morgen 

donderdag  
13 september 

kennismakingsgesprekken  donderdag  
20 september 
 

Open morgen 

vrijdag  
14 september 
 

kennismakingsgesprekken 
 

Jasmijn 9 jaar (groep 6/7/8) 

 vrijdag  
21 september 
 

Open morgen 

zaterdag  
15 september 
 

  zaterdag  
22 september 
 

 

zondag  
16 september 
 

  zondag  
23 september 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Een nieuwe start! 
 
Vandaag mochten we weer beginnen. Een nieuwe start! We hebben er zin in! Het is fijn te weten dat we 
onze werkzaamheden mogen doen onder de zegen van God. Hij zal erbij zijn in alles wat we doen. In de 
vakantie las ik een Ierse zegenbede. Graag geef ik die aan het begin van het schooljaar mee. 
 
God geeft  jou… 
 
Voor elke storm een regenboog, voor elke traan een glimlach, voor elk verdriet een belofte, voor moeilijke 
tijden een zegen, voor ieder probleem een trouwe vriend om je te steunen, voor elke zucht een prachtig lied 
en voor ieder gebed een antwoord.  
 
Laten we er onder Zijn zegen met z’n allen een prachtig schooljaar van maken! 
 
 

 



 

 

Welkom 

Naast alle nieuwe leerlingen die we genoemd 

hebben in de laatste nieuwsbrief van het 

vorige schoolseizoen, zijn vandaag nog enkele 

nieuwe leerlingen gestart.  

Rhodé (groep 7) en  Daniël Klok (groep 4) en 

Yordi (groep 6) en Larissa (groep 1) Boone zijn 

vandaag begonnen op de Appelgaard. Rhodé, 

Daniël, Yordi en Larissa, we wensen je een 

leerzame en mooie tijd toe op de Appelgaard.  

 

fruitdagen 

Ook dit schooljaar willen we stimuleren dat 

leerlingen gezonde tussendoortjes meenemen 

naar school. Net zoals voorgaande jaren zullen 

dinsdag en donderdag ‘fruitdagen’ zijn.  

 

kennismakingsgesprekken 

Volgende week zijn de kennismakings-

gesprekken voor de groepen 5, 7 en 8. Een 

inschrijfformulier hangt aan de deur van het 

lokaal. U kunt zich daar inschrijven voor deze 

kennismakingsgesprekken 

 

open morgen 

Van dinsdag 18 september tot vrijdag 21 

september heeft u de mogelijkheid om deel te 

nemen aan de open morgen. Binnenkort komt 

er een intekenformulier bij het lokaal te 

hangen, zodat u zich kunt inschrijven. Deze 

inloopochtenden zijn in plaats van de 

informatieavond. Binnenkort krijgt u via de 

mail een brief met de belangrijkste informatie 

van de groep waar uw kind in zit.  

Bijbel- en psalmenrooster  

Op de website treft u het Bijbel- en 

psalmenrooster aan. De psalm van de week 

wordt gedurende de week gezongen en daarna 

’s zondags in de verschillende kerken. Met 

behulp van het psalmenrooster kunt u er thuis 

ook aandacht aan besteden. Het vertelrooster 

is bedoeld om over de vertelde Bijbelverhalen 

thuis nog eens na te praten. 

pantoffels 

Op de Appelgaard is het een goede gewoonte 

dat de kinderen vanaf groep 4 bij binnenkomst 

hun schoenen uittrekken en hun pantoffels 

aantrekken. Zou u de pantoffels weer willen 

meegeven? 

even voorstellen… Bea Oosterhuis 

Als nieuwe onderwijsassistent aan de 

Appelgaard mag ik mij even voorstellen. U 

heeft al eerder in een nieuwsbrief gelezen, dat 

ik ben benoemd, maar wat hebt u nu aan een 

naam alleen: Bea Oosterhuis. 

 

Daarom een korte intro:  

Sinds 5 jaar woon ik samen met mijn man 

Tjalling aan de Appelsestraat en dat is toch 

leuk! Wat een prachtige buurt. Ik werkte in 

Amersfoort als docente Duits aan de Guido. 

Maar toen ik de advertentie van de Appelgaard 

zag voor een onderwijsassistent, dacht ik: het 

https://hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2018/08/bijbelrooster-HSN-2018-2019-jaar-1-v.-13-8-2018.pdf
https://hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2018/08/lied-en-tekstlijst-2018-2019.pdf


 

 

moet toch superleuk zijn om in je eigen buurt 

ook te werken en dan nog wel aan de 

Appelgaard, dat superleuke schooltje, dat eruit 

ziet als W.G. van der Hulst, maar waar 

onderwijs gegeven wordt, waar minister Slob 

nog van droomt. En tot mijn grote verrassing 

heb ik die baan gekregen. 

Want ja, helemaal piepjong ben ik nu ook weer 

niet: 62 jaar en al oma van 13 kleinkinderen, 

dus hoe blij kun je wezen met een nieuwe 

baan!! 

Ik beloof, dat ik mijn best ga doen, daar kunt u 

zeker van zijn:). En ik hoop op een fijne 

samenwerking. 

 

Hartelijke groet, 

Bea Oosterhuis 

 

openingssamenkomst HSN  

Vandaag, maandag 27 augustus zal de 
openingssamenkomst van de HSN zijn. Tijdens 
de opening van het nieuwe schooljaar willen 
we samen stilstaan bij het thema: ‘Ontspan je 
bij God…’ De tekst die centraal staat is 
Handelingen 16: 22-36. 
  
We nodigen u van harte uit om deze 
openingssamenkomst met ons te vieren. De 
samenkomst begint om 19:00 uur in De 
Fontein (deuren open vanaf 18.30 uur). Er zal 
aan het eind een collecte gehouden worden 
voor Open Doors. 
 

Opening groene BSO 

Maandag 3 september zal ’s middags de 

groene BSO worden geopend door wethouder 

Aboyaakoub. Het belooft een feestelijk 

moment te worden, waarbij u van harte bent 

uitgenodigd.  

 

schoolkorfbaltoernooi 

In de week van 26 tot en met 28 september 

2018 zal Korfbalvereniging Sparta Nijkerk weer 

een korfbaltoernooi organiseren voor de 

basisscholen uit de gemeente Nijkerk. 

De Appelgaard zal ook dit jaar met kinderen uit 

groep 5, 6, 7 en 8 aan het toernooi deelnemen.  

Afhankelijk van het aantal kinderen dat zich 

aanmeldt, zullen wij met 1 of 2 teams aan het 

toernooi meedoen. Dus vind je het leuk om 

met elkaar te rennen, over te gooien, te 

scoren, te verdedigen en vooral plezier te 

hebben (= korfballen) geef je dan zo snel 

mogelijk op bij je juf of meester! 

Vooraf zal er op een aantal middagen bij school 

getraind worden. Jessica Boone en Annet van 

Essen zullen de kinderen trainen en begeleiden 

tijdens de wedstrijden. 

Zodra het programma bekend is, zullen de 

ouders van de kinderen die mee doen per mail 

een brief met nadere informatie over het 

schoolkorfbaltoernooi ontvangen. 

 

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 

 

studiedagen 2018-2019 

dag datum 

Vrijdag  5 oktober 

Maandag 17 december 

Vrijdag 22 februari 

Maandagmiddag 15 april 

Dinsdag 25 juni 

 
 

 

 

 
 

 

 


