
 

 

 

agenda 

week 44  week 45 
zondag 
28 oktober 
 

Psalm 3:2 
 

 zondag  
4 november 
 

psalm 100:1 
 

 

maandag 
29 oktober 
 

  maandag  
5 november 
 

 

dinsdag 
30 oktober 
 

  dinsdag 
6 november 
 

 

woensdag 
31 oktober 
 

  woensdag  
7 november 
 

Dankdag 
Samen Vieren 

donderdag  
1 november 
 

 
 

Imke 9 jaar (groep 6/7/8) 

 donderdag  
8 november 
 

 
 

Wiegert 6 jaar (groep 1/2/3) 

vrijdag  
2 november 
 

  vrijdag  
9 november 
 

Schoolontbijt (8:30 uur) 

zaterdag  
3 november 
 

  zaterdag  
10 november 
 

 

week 46  week 47 
zondag  
11 november 
 

Psalm 111:1 
Guus 9 jaar (groep 4/5) 

Luuk 7 jaar (groep 1/2/3) 

 zondag  
18 november 
 

OTH 289 (Uw woord is een lamp) 
 

Fleur 10 jaar (groep 6/7/8) 

maandag  
12 november 
 

  maandag  
19 november 
 

 

dinsdag 
13 november 
 

  dinsdag 
20 november 
 

 

woensdag  
14 november 

 
Zeger 10 jaar (groep 6/7/8) 
Meester Jan-Willem 35 jaar 

 woensdag  
21 november 
 

 

donderdag  
15 november 
 

  donderdag  
22 november 
 

 

vrijdag  
16 november 
 

 
 

Juf Annemarie 30 jaar 

 vrijdag  
23 november 

 
 

Hessel 13 jaar (groep 6/7/8) 

zaterdag  
17 november 
 

  zaterdag  
24 november 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Verwondering 
 
Vlak voor de herfstvakantie mochten we met de directies van de HSN een studiereis naar Malawi maken. Het 
werd een reis waarin ik me meerdere malen heb verwonderd. Zomaar een voorbeeld: 
 
We kwamen op een school terecht waar onderwijs werd gegeven aan ruim 2000 leerlingen. We zijn in klassen 
met ruim 100 leerlingen geweest. Ik had diepe bewondering en respect voor de manier van onderwijs geven. 
Leerkrachten doe met passie stonden les te geven. Leerkrachten die talentvol waren en op een prima wijze 
de leerlingen probeerden verder te brengen in hun ontwikkeling. Wij zagen voor deze school nogal wat 
belemmeringen en problemen: geen materialen, elektriciteit, stromend water goede hygiëne, etc. In een 
gesprek met de directeur (Efraim: een liefdevolle, dienende en passievolle directeur!) vroegen we naar zijn 
belemmeringen. Hij noemde het geen belemmeringen, maar uitdagingen. Een heel andere zienswijze 
(wellicht wel een levenswijze) die mij leert om te denken in kansen en mogelijkheden in het onderwijs en in 
het bijzonder voor de Appelgaard.  

 



 

 

Blij nieuws! 

Gisteren mochten zowel meester Jan-Willem 

als juf Annemarie aan de leerlingen van groep 

6/7/8 vertellen dat ze beiden hun tweede 

kindje hopen te krijgen. Meester Jan-Willem en 

zijn vrouw Wendy verwachten hun kindje 

begin april. Juf Annemarie en Marthijn hopen 

hun tweede kindje eind april te krijgen. We zijn 

God dankbaar en hopen en bidden dat alles 

goed mag gaan.  

 

Chauffeurs gezocht 

Dit schooljaar zijn we gestart met de 

schoolbus. Het is een mooie extra dienst die 

we leveren voor onze kinderen. We mogen 

concluderen dat het een groot succes is. 

Inmiddels hebben we ook al enkele chauffeurs 

bereid gevonden om de leerlingen te rijden. 

Om de huidige chauffeurs wat te kunnen 

ontlasten zou het fijn zijn als we nog enkele 

chauffeurs aan ons bestand kunnen 

toevoegen. Heeft u toevallig tijd of weet u 

iemand die dit misschien wel zou willen doen? 

Neem dan even contact op met: 

Sandra Bast (06 – 14 30 94 31) of  

Jan-Willem Korlaar (06 – 21 51 04 06)  

 

Schoolontbijt 

Vrijdag 9 november houden wij een 

voorleesontbijt. We gaan dan met de hele 

school heerlijk en gezellig ontbijten. 

Aansluitend wordt er in de verschillende 

klassen voorgelezen. Dit zal zijn van 8:30 uur - 

9:30 uur. Voor het ontbijt en voorleesboek 

wordt gezorgd. U kunt zich opgeven bij juf 

Anne: a.vandenborn@hsn-scholen.nl  

Wilt u aangeven in welke groep opa en/of oma 

komt voorlezen? Graag tot dan! 

 

OC-takenlijst 

De OC-takenlijst is bijna compleet en hangt op 

de deur van het Klokhuis (en u ontvangt hem 

nu ook al als bijlage). Ter info voor de nieuwe 

ouders: ieder jaar hangt daar een lijst met 

activiteiten waarbij we de hulp van ouders 

nodig hebben. U kunt daarop vinden waar we 

precies hulp bij nodig hebben en hoeveel 

ouders we nodig hebben. We zouden het fijn 

vinden als u zich bij één of meerdere 

activiteiten inschrijft om te helpen.)  

Er is nog een aantal lege plekken (met geel 

aangegeven), waarbij we nog niet helemaal 

rond zijn. Zou u er nog een keer naar willen 

kijken? Het zou fijn zijn als we de lijst snel 

compleet hebben. 

 

gespreksavond – 27 november 

Op dinsdag 27 november staat er een 

gespreksavond gepland. Deze avond zal 

beginnen vanaf 18:00 uur. Zodra wij het 

rooster hebben gemaakt, wordt dit bekend 

gemaakt. 

 

Schoolfruit 
Wellicht heeft u het van uw kind(eren) 

gehoord… Vanaf 12 november tot en met eind 

mailto:a.vandenborn@hsn-scholen.nl


 

 

april doet de Appelgaard weer mee aan het EU-

Schoolfruitprogramma!   

Dit is een Europees voorlichtingsprogramma 

dat de nadruk legt op het eten van voldoende 

groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren 

kinderen spelenderwijs om verschillende 

soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet 

alleen gezond, maar ook gezellig! Kinderen 

hebben veel te winnen bij gezonde 

eetgewoonten. Want kinderen die genoeg 

groenten en fruit eten en elke dag actief 

bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen 

minder snel griep, zijn minder snel verkouden, 

voelen zich fitter, beleven meer plezier aan 

sport en spel en leren makkelijker.  

Dinsdag  en donderdag blijven onze fruitdagen. 

De kinderen hoeven dan geen fruit mee te 

nemen, dit krijgen ze op school. Op vrijdag 

kunnen de kinderen naast hun eigen eten en 

drinken de groenten en fruit opeten die over 

zijn.  

 

Edukans Schoenmaatjes: wie geven jullie een 

onvergetelijk cadeau? 

 

Dit najaar doet De Appelgaard mee met 

Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, 

waarbij kinderen in Nederland een 

schoenendoos vullen met schoolspullen, 

toiletartikelen en speelgoed voor 

leeftijdsgenootjes in landen als Ghana en Sri 

Lanka.   

 

Als school proberen we in zoveel mogelijk 

schoenendozen te vullen. Daarbij kunnen we 

niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met 

uw zoon of dochter een schoenendoos vullen 

met schoolmateriaal, toiletartikelen en 

speelgoed? U kunt ook één doos per gezin 

vullen.  

Hoe het werkt en wat er wel en niet in de doos 

mag, staat in de folder die de kinderen mee 

naar huis hebben genomen. We vragen u de 

barcode in de Schoenmaatjesfolder online te 

activeren en de verzendkosten van de 

schoenendoos per Ideal te betalen. Zet u even 

een vinkje op de barcodesticker als u de 

barcode heeft geactiveerd? 

 

Graag ontvangen wij de gevulde schoenendoos 

uiterlijk dinsdag 27 november. Wilt u ervoor 

zorgen dat de spullen in de doos heel en 

schoon zijn?  

 

Helpt u mee? Laten we samen de schouders 

zetten onder deze prachtige actie! 

 

Dankdag 

Op woensdag 7 november 2018 as. is het 

dankdag voor gewas en arbeid. In verband 

hiermee houden we op alle scholen van de 

Hervormde Schoolvereniging Nijkerk een 

themaweek over het thema: ‘Alles geef ik U!’  

 

Rondom dit thema wordt in de dankdagweek 

op de scholen verteld, gezongen en gewerkt. In 



 

 

overleg met de predikanten is afgesproken dat 

in de middagdiensten in Nijkerk wordt 

gepreekt over het thema, n.a.v. het 

schriftgedeelte in Markus 12:38-44.  

 

Wij nodigen u allen, ouders en kinderen, 

hartelijk uit de  

dankdagdiensten bij te wonen.  

 

De dienst in de Grote Kerk begint om 14.30 uur  

voorganger: Ds. J.J. G den Boer 

 

De dienst in de Fontein begint om 14.30 uur.  

voorganger: Ds. T.C. Verhoef  

 

De dienst in de Geref. Vrijg. kerk begint om 

16.00 uur.  

voorganger: Br. Goedhart 

 

Personeelstekort binnen HSN-scholen? 

Ongetwijfeld hebt u via de media gehoord van 

een dreigend, of al aanwezig personeelstekort 

in het onderwijs. Er waren zelfs besturen die 

niet alle vacatures hadden vervuld toen het 

zomervakantie werd. 

Op onze scholen is dat wel gelukt maar het was 

niet gemakkelijk. We waren blij dat na de 

zomervakantie op al onze scholen kon worden 

gestart met een volledige bezetting. 

 

Nu merken we dat het echt lastiger wordt. Er 

zijn enkele collega’s uitgevallen door ziekte, 

waarbij de ziekteperiode helaas wat langer zal 

gaan duren. 

Onze invalpool is ook behoorlijk uitgedund. 

Voor een enkele dag of een korte periode 

kunnen we meestal nog wel een oplossing 

vinden binnen de school. Maar als het langer 

duurt…   

De HSN zoekt mensen die passen bij de 

grondslag en de identiteit van onze scholen. 

Daar houden we aan vast, maar het wordt daar 

ook niet makkelijker door. 

Op dit moment zijn er al onderhandelingen 

met detacheringsbureaus om ziekteverloven 

op te vullen.  

 

Wat gaat u hiervan merken?  

Tot nu toe hebben wij kinderen bijna niet naar 

huis hoeven sturen omdat er geen vervanger 

was. Daar zijn en blijven wij erg terughoudend 

in omdat we dat echt niet willen. Maar het zou 

in de komende periode incidenteel voor 

kunnen komen.  

Iets anders is dat er bij vervanging meer 

wisseling kan zijn, dit geeft soms onrust. En u 

zult begrijpen dat de onderwijskwaliteit 

hiermee niet wordt gediend… 

 

Nogmaals, we doen ons best om goed 

onderwijs te geven zonder uitval. Maar het 

leek ons verstandig om dit punt onder uw 

aandacht te brengen en meteen uw begrip 

hiervoor te vragen. 

 



 

 

En…. kent u mensen die belangstelling hebben 

om in te vallen als onderwijsassistent of 

leerkracht, of die bij HSN zouden willen werken 

in een permanente baan, geef het aan ! 

 

Vriendelijke groet, 

Jan Blonk, algemeen directeur 

Telefoon: bestuurskantoor 033 2470317  of 

mobile 06 10-551619 


