
 

 

 

agenda 

Week 10  week 11 
zondag 
3 maart 
 

  zondag  
10 maart 
 

 

maandag 
4 maart 
 

  maandag  
11 maart 
 

19:00 uur: Brainstormavond  
schoolplan 2019-2023  
 

dinsdag 
5 maart 
 

Gespreksavond  dinsdag 
12 maart 
 

 

woensdag 
6 maart 
 

Samen vieren  woensdag  
13 maart 
 

Biddag 

donderdag  
7 maart 
 

  donderdag  
14 maart 
 

 

vrijdag  
8 maart 
 

  vrijdag  
15 maart 
 

 

zaterdag  
9 maart 
 

Henk 10 jaar (groep 6/7/8)  zaterdag  
16 maart 
 

Joep 5 jaar (groep 1/2/3) 

week 12  week 13 
zondag  
17 maart 
 

  zondag  
24 maart 
 

 

maandag  
18 maart 
 

  maandag  
25 maart 
 

 
 

Ryan 9 jaar (groep 4/5) 

dinsdag 
19 maart 
 

  dinsdag 
26 maart 
 

 
 

Tamar 7 jaar (groep 1/2/3) 

woensdag  
20 maart 

19:30 uur: MR-vergadering  woensdag  
27 maart 
 

 

donderdag  
21 maart 
 

  donderdag  
28 maart 
 

 

vrijdag  
22 maart 
 

  vrijdag  
29 maart 

 

zaterdag  
23 maart 
 

  zaterdag  
30 maart 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

 
Gezegend ben je met onrust, boosheid, tranen en dwaasheid 
Moge God ons zegenen met onrust bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, 
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven. 
 
Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, 
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
 
Moge God ons zegenen met tranen die we brengen voor hen die lijden door pijn, verwerping, honger en 
oorlog, zodat we onze hangen zullen uitstrekken tot troost. 
 
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te maken in de wereld, zodat 
we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.  



 

 

Welkom! 

Vandaag zijn Sem Motshagen en Juda Huising 

begonnen in groep 1/2/3. Sem en Juda, we 

wensen jullie een leerzame en leuke tijd toe bij 

ons op de Appelgaard. 

 

Grasveld 

Zoals u wellicht gezien hebt is het grasveld 

opnieuw ingezaaid. We hopen binnenkort een 

mooi, groen grasveld te hebben waar de 

kinderen weer voluit kunnen spelen. Tot die 

tijd zullen we voornamelijk gebruik maken van 

het schoolplein. We attenderen de kinderen 

erop dat ze hierin elkaar helpen, maar ook 

rekening houden met elkaar. Het is raadzaam 

om als ouders bij het hek, fietsenhok of bij het 

speellokaal op uw kinderen te wachten.  

 

Thema ‘Helden’ 

De komende periode starten we met ons 

nieuwe thema ‘Helden’. 

Wie of wat is jouw held en waarom? 

Denk er over na en laat het woensdag .a.s. aan 

ons zien door verkleed naar school te komen! 

 

Het thema willen we op woensdag 8 mei 

afsluiten met een fair op ons mooie landgoed. 

Hiervoor hebben we nog hulp van ouders 

nodig. Mocht u in de gelegenheid zijn om te 

helpen, dan kunt u zich aanmelden bij 

j.korlaar@hsn-scholen.nl 

 

 

Brainstormavond schoolplan 2019-2023 

Graag attenderen we u op de braintormavond 

voor ons nieuwe schoolplan 2019-2023. Graag 

wisselen we met u van gedachten waar we als 

school over 5 jaar staan. Wat zijn uw 

gedachten hierbij? Welke 

ontwikkelmogelijkheden ziet u voor de school. 

We hopen op een inspirerende avond met 

mooie ideeën en plannen voor de toekomst. 

Mocht zich nog niet hebben opgegeven en wilt 

u wel graag komen? Wilt u zich dan z.s.m. 

aanmelden? Dat kan door te mailen naar 

j.korlaar@hsn-scholen.nl  

 

biddag – thema ’Wat vraag jij?’  

Op woensdag 13 maart 2019 vieren we met de 

kinderen biddag. Ook dit jaar doen we dat 

samen met de kerken rondom een 

Bijbelgedeelte. Dit keer staat de geschiedenis 

van Koning Salomo centraal (1 Koningen 3:1-

15). Dit gedeelte beschrijft hoe God aan de 

koning Salomo verschijnt en vraagt wat hij wil 

hebben. Salomo vraagt om een wijs hart. Het 

thema van de map is ‘Wat vraag jij?’ Daarnaast 

zullen op school ook andere verhalen rondom 

dit thema worden besproken.  

 

Dit jaar zijn er biddagdiensten op 13 maart in 

de Grote kerk en in de Fontein (beide diensten 

aanvang: 14.30 uur). De collecte is bestemd 

voor Open Doors. 
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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 op met Jan-Willem 

Korlaar, j.korlaar@hsn-scholen.nl 
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