
 

 

 

agenda 

Week 6  week 7 
zondag 
3 februari 
 

Onze Vader  - OTH 134 
 

Aniek 7 jaar (groep 4/5) 

 zondag  
10 februari 
 

Psalm 119: 73 

maandag 
4 februari 
 

 
 

Juf Bea (63 jaar) 

 maandag  
11 februari 
 

 

dinsdag 
5 februari 
 

  dinsdag 
12 februari 
 

Proeftoets DIA (groep 8) 

woensdag 
6 februari 
 

Samen Vieren  woensdag  
13 februari 
 

Definitieve adviesgesprekken groep 8 

donderdag  
7 februari 
 

  donderdag  
14 februari 
 

Excursie Amsterdam (hele school) 

vrijdag  
8 februari 
 

  vrijdag  
15 februari 
 

 

zaterdag  
9 februari 
 

  zaterdag  
16 februari 
 

 

week 8  week 9 
zondag  
17 februari 
 

Psalm 102: 10  zondag  
24 februari 
 

voorjaarsvakantie 

maandag  
18 februari 
 

  maandag  
25 februari 
 

voorjaarsvakantie 

dinsdag 
19 februari 
 

  dinsdag 
26 februari 
 

voorjaarsvakantie 

woensdag  
20 februari 

Rapporten mee 
 

Joran 11 jaar (groep 6/7/8)  

 woensdag  
27 februari 
 

voorjaarsvakantie 

donderdag  
21 februari 
 

  donderdag  
28 februari 
 

voorjaarsvakantie 

vrijdag  
22 februari 
 

studiedag (alle leerlingen vrij)  vrijdag  
1 maart 

voorjaarsvakantie 

zaterdag  
23 februari 
 

  zaterdag  
2 maart 
 

voorjaarsvakantie 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Een steen verlegd 
Wellicht heb je het al gehoord. Deze weken zijn we bezig met het afnemen van de cito’s. Het is 
een tussenmeting van ons onderwijs. Het geeft ons inzicht in hoeverre de leerlingen ontwikkeling 
hebben gemaakt. Mooi om deze instrumenten te hebben en deze te gebruiken om  zo optimaal 
af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  
 
Gelukkig gaat ons onderwijs nog veel verder. We begeleiden onze leerlingen ook op het gebied 
van vaardigheden en identiteit, opdat zij het verschil mogen maken in deze wereld. Het is alsof er 
een steen verlegd wordt in een rivier. Het water stroomt er sindsdien anders dan voorheen. Een 
zichtbare verandering.  

 
 



 

 

Zwangerschapsverlof juf Annemarie 

Maandag 18 maart zal de laatste werkdag zijn 

van juf Annemarie voordat ze met 

zwangerschapsverlof gaat. Op dit moment 

loopt meester Mark mee in groep 6/7/8 om 

haar na 18 maart te vervangen. We hopen zo 

een soepele overgang te creëren, waarin we de 

structuur in de groep zoveel mogelijk kunnen 

waarborgen. We wensen juf Annemarie veel 

succes toe met de laatste loodjes, voordat ze 

kan genieten van een welverdiende 

verlofperiode. Tegelijk wensen we meester 

Mark veel succes met zijn nieuwe uitdaging op 

de Appelgaard. 

 

Even voorstellen 

Naam:  

Mark Koelewijn  

Leeftijd: 

39 jaar 

Woonplaats: 

Bunschoten 

Status:  

getrouwd met Anne-Marie 

Kinderen:  

Seth (3 jr.) en Mats (3 mnd) 

Hobby's:  

diverse sporten, o.a. judo en zwemmen.  

 

Ik heb er zin in! Een paar weken geleden mocht 

ik al kennismaken met groep 6/7/8. Wat een 

gezellige groep is dit. Ik hoop tot de 

zomervakantie een leerzame tijd met de 

kinderen te beleven. Het is ruim tien jaar 

geleden dat ik elke dag voor de klas stond, 

destijds was ik leerkracht op het speciaal 

basisonderwijs in Amersfoort. Tien jaar 

geleden heb ik de overstap gemaakt naar het 

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), waar ik 

met het jongerenwerk aan de slag ging. Daarna 

ben ik bij het NBG regiocoördinator geworden. 

Ik coördineerde in de afgelopen jaren het 

vrijwilligerswerk in het oosten en het noorden 

van het land. Daarnaast werkte ik mee aan het 

ontwikkelen van projecten en het organiseren 

van evenementen. Gelukkig mocht ik voor 

deze mooie organisatie ook regelmatig voor de 

klas staan. Ook binnen de kerk houd ik me 

bezig met kinder- en jongerenwerk. Ik vind het 

werk met kinderen zo mooi, dat ik heb 

besloten om van mijn hobby weer mijn beroep 

te maken. Ik werk op maandag, donderdag en 

vrijdag op school. Op de andere dagen staat 

meester Jan-Willem voor de klas. Op deze 

dagen wil ik me verder ontwikkelen als trainer 

van de weerbaarheidstraining rots en water.  

Ik hoop niet alleen de kinderen veel te leren, ik 

hoop zelf ook veel te leren. Ik sta open voor 

vragen en suggesties. Ik zal weer even mijn 

draai moeten vinden, ik hoop dat u me 

hiervoor de tijd geeft. Loop gerust eens langs 

om een praatje te maken. 

 

Ik hoop op een goede samenwerking! 

 

Hartelijke groet, Mark Koelewijn 



 

 

DIA-proeftoets 

Groep 8 zal zich dinsdag 12 februari 

voorbereiden op de DIA-eindtoets. Ze krijgen 

dan een soortgelijke toets die ze als proeftoets 

gaan maken. Zo raken ze al bekend met de 

structuur en de vraagstelling van de toets. Op 

deze manier komen ze niet voor verrassingen 

te staan tijdens de DIA-eindtoets. De officiële 

toets staat gepland op woensdag 17 april.  

 

Amsterdam – 14 februari  

Volgende week donderdag hopen we met de 

hele school naar Amsterdam te gaan. Het 

belooft een mooie, gezellige, maar bovenal, 

leerzame dag te worden. Wilt u aan de 

volgende dingen denken: 

 

- 8:30 uur verzamelen op school 

- 9:00 uur uitzwaaien 

- pauzehap (10:30 uur) en lunch (12:00 uur) 

- 16:30 uur aankomst op ‘De Appelgaard’ 

- de leerlingen hoeven geen geld mee te 

nemen. 

 

Thema-afsluiting 

In de vorige nieuwsbrief stond per abuis een 

verkeerde tijd rondom de thema-afsluiting. We 

hopen het thema af te sluiten op maandag 18 

februari vanaf 14:00 uur. U bent dan van harte 

welkom om de kunstroute te bewandelen die 

door de leerlingen van de Appelgaard is 

georganiseerd.  De leerlingen zullen u 

informeren over wat ze geleerd hebben tijdens 

dit thema.  

 

Rapporten  

Woensdag 20 februari krijgen de leerlingen 

hun rapport mee. Ongeacht de resultaten die 

in de rapporten staan, zijn wij als team van de 

Appelgaard trots op de ontwikkeling van onze 

leerlingen (wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze 

weten).  

 

Spreekavond 

Dinsdag 5 maart houden we een spreekavond 

over de ontwikkeling van uw kind. Op deze 

middag/avond wordt u in de gelegenheid 

gesteld de vorderingen van uw zoon of dochter 

te bespreken. Voor de voorjaarsvakantie 

ontvangt u bericht over de precieze tijden. 

Noteert u al wel vast de datum in uw agenda? 

 

Studiedag 

Vrijdag 22 februari hopen we als team een 

studiedag te houden. Deze studiedag zal ’s 

ochtends in het teken staan van de zorg. We 

hopen ons hierin te verdiepen, zodat we de 

leerlingenzorg nog beter kunnen afstemmen 

op de onderwijsbehoeften op school-, groeps- 

en leerlingniveau.  

 

’s Middags zal er aandacht zijn voor thematisch 

werken. We zullen ons verder gaan verdiepen 

in onderzoekend leren. We hopen zo ons 

onderwijs nog meer te professionaliseren. 



 

 

 

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. 


