
 

 

 

agenda 

week 2  week 3 
zondag 
6 januari 
 

Spreuken 3: 5 
 

 zondag  
13 januari 
 

OTH 444 
 

 

maandag 
7 januari 
 

  maandag  
14 januari 
 

 

dinsdag 
8 januari 
 

  
 

Martin 12 jaar (groep 6/7/8) 

 dinsdag 
15 januari 
 

 

woensdag 
9 januari 
 

Samen Vieren  woensdag  
16 januari 
 

 

donderdag  
10 januari 
 

  donderdag  
17 januari 
 

 
 

Juf Alieke jarig (44 jaar)  

vrijdag  
11 januari 
 

  vrijdag  
18 januari 
 

schoonmaakmiddag 

zaterdag  
12 januari 
 

  zaterdag  
19 januari 
 

 

week 4  week 5 
zondag  
20 januari 
 

Psalm 90: 1 
 

Céline 6 jaar (groep 1/2/3) 

 zondag  
27 januari 
 

Psalm 84: 6 
 

 

maandag  
21 januari 
 

  maandag  
28 januari 
 

 
 

Demi 5 jaar (groep 1/2/3) 

dinsdag 
22 januari 
 

  dinsdag 
29 januari 
 

 

woensdag  
23 januari 

  woensdag  
30 januari 
 

Open morgen 

donderdag  
24 januari 
 

  donderdag  
31 januari 
 

 

vrijdag  
25 januari 
 

  vrijdag  
1 februari 

 

zaterdag  
26 januari 
 

  zaterdag  
2 februari 
 

 
 

Daniël 8 jaar (groep 4/5) 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

De weg van 2019 
 
Als 2019 een weg zou zijn. Wat voor weg zou het dan zijn? Een rechte weg? Een bochtige weg? Misschien 
gaat de weg wel over bergen met scherpe bochten. Misschien wel door diepe dalen met gemene valkuilen. 
Misschien is het wel een onverharde weg die zwaar begaanbaar is of juist een geasfalteerde weg waarop de 
reis een stuk aangenamer gaat. Ach hoe de weg van 2019 ook gaat, misschien moeten we het maar gewoon 
op ons af laten komen. Maar wel mogen we onder Zijn zegen de weg van 2019 bewandelen. 
 
De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij naast u om u in de armen te sluiten en te 
beschermen tegen gevaren van links en rechts. De Heer zij achter u om u te bewaren voor gemene  
aanvallen van anderen. De Heer zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heer zij in u om u te 
troosten als u verdrietig bent. De Heer zij om u heen om u te verdedigen als mensen over u heen vallen. De 
Heer zij boven u  om u te zegenen. Moge God zich over u ontfermen. Nu en altijd. 
 
  
 



 

 

Welkom! 

Afgelopen week is Nicha van den Bor 

begonnen in groep 1/2/3. Nicha, we wensen 

jou een fijne en leerzame tijd toe op de 

Appelgaard.  

 

Thema – Kunst 

Deze week beginnen we met ons nieuwe 

thema. Het thema zal gaan over kunst. Door de 

hele school zal er hard gewerkt en geleerd 

worden. Kunst is er natuurlijk in allerlei 

vormen. Groep 1/2/3 zal zich met name bezig 

houden met ‘De kunstenaar in mij’. Groep 4/5 

houdt zich met name bezig met de diverse 

vormen van kunst en groep 6/7/8 gaat nog een 

laag dieper. Zij gaan zich voornamelijk bezig 

houden met de verschillende kunststromingen 

binnen de beeldende kunst. Kunst beleef je 

met al je zintuigen. Op deze manier zullen we 

dan ook naar kunst kijken. We hopen af te 

sluiten op maandag 18 februari vanaf 18:00 

uur. U bent dan van harte uitgenodigd voor 

een heuse kunstroute. Noteert u het vast in uw 

agenda? 

 

Verantwoordelijkheid na schooltijd 

Het is een goede gewoonte dat er na schooltijd 

veel kinderen blijven spelen op ons mooie 

landgoed. Fijn als kinderen op deze manier met 

elkaar plezier hebben. Wel willen we u wijzen 

op de verantwoordelijkheid na schooltijd. Als 

school zijn we tot 15:15 uur verantwoordelijk 

voor uw kinderen. Na die tijd ligt de 

verantwoordelijkheid bij u als ouders.  

 

Open morgen  

Woensdag 30 januari willen we een open 

ochtend houden. We zetten de deuren open 

en willen graag wat laten zien van ons mooie 

onderwijs. Geïnteresseerde ouders zijn van 

harte welkom! Kent u ouders die toevallig op 

zoek zijn naar een passende school voor hun 

kind(eren)? Nodig ze gerust uit voor een 

bezoekje aan de Appelgaard. U kunt ze ook 

altijd contact op laten nemen met de school: 

0342 – 46 16 32 of 06 – 21 51 04 06 

 

Tussentijdse schoonmaakmiddag 

In de school wordt er hard gewerkt en geleerd. 

Het is dan ook logisch dat de school zo af en 

toe een grote schoonmaakbeurt krijgt. We 

willen dit graag doen op vrijdagmiddag 18 

januari vanaf 13:00 uur. Samen met de 

kinderen willen we de school weer fris laten 

ruiken. Als u in de gelegenheid bent, wordt uw 

hulp erg op prijs gesteld. Neemt u zelf 

schoonmaakartikelen mee? 

 

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)  

 

Ouderbijdrage – herhaalde oproep 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
We hebben al veel betalingen binnen, heel fijn! 
Het kan ook zijn dat het  misschien aan uw 
aandacht is ontsnapt. We herinneren u er 
graag even aan! 
 
Aan het begin van elk schooljaar wordt aan u 
een ouderbijdrage gevraagd. 
 
Het geld wordt besteed aan allerlei zaken 
rondom school. Te denken valt aan een boekje 
met het Kerstfeest, Pasen, cadeautje met 
Sinterklaas, sportdag, traktaties enz. 
 
Kortom schoolzaken die buiten de 
overheidsvergoeding vallen, voor het 
schoolreisje en schoolkamp wordt apart 
betaald. 
 
De bijdrage is als volgt vastgesteld: 
 
* één schoolgaand kind                    € 30.- 
* twee schoolgaande kinderen             € 50.- 
* drie of meer schoolgaande kinderen € 65.- 
 

Wilt u uw bijdrage overmaken naar  rekening 
NL49 RABO 0377845019 ten name van 
basisschool “De Appelgaard” te Nijkerk en  
o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren). 
 
Deze bijdrage is op basis van vrijwilligheid. 
Mocht de ouderbijdrage problemen geven dan 
kunt u altijd contact opnemen met de 
directeur van de school. 
 

Agenda komende periode 

Wo 9 januari Samen vieren 

Vr 18 januari schoonmaakmiddag 

Wo 30 januari Open ochtend 

Wo 6 februari Samen vieren 

Di 12 februari Proeftoets DIA gr. 8 

Wo 20 februari Rapport mee 

Vr 22 februari Studiedag (kinderen 

vrij) 

Ma 25 febr – vr 1 

maart 

voorjaarsvakantie 

 

 


