
 

 

 

agenda 

Week 15  week 16 
zondag 
7 april 
 

  zondag  
14 april 
 

 

maandag 
8 april 
 

  maandag  
15 april 
 

Studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij) 
 

dinsdag 
9 april 
 

  dinsdag 
16 april 
 

 
 
Juf Arida jarig (27 jaar) 

woensdag 
10 april 
 

  woensdag  
17 april 
 

Eindtoets DIA groep 8 
 

Juf Riana jarig (43 jaar) 

donderdag  
11 april 
 

  donderdag  
18 april 
 

Samen vieren / Paasviering 

vrijdag  
12 april 
 

  vrijdag  
19 april 
 

Goede Vrijdag 

zaterdag  
13 april 
 

  zaterdag  
20 april 
 

 

week 17  week 18 
zondag  
21 april 
 

Eerste Paasdag  zondag  
28 april 
 

Meivakantie 

maandag  
22 april 
 

Tweede Paasdag  maandag  
29 april 
 

Meivakantie 

dinsdag 
23 april 
 

Meivakantie  dinsdag 
30 april 
 

Meivakantie 

woensdag  
24 april 

Meivakantie 
 

Brenda groep 6/7/8 (13 jaar) 

 woensdag  
1 mei 
 

Meivakantie 

donderdag  
25 april 
 

Meivakantie  donderdag  
2 mei 
 

Meivakantie 

vrijdag  
26 april 
 

Meivakantie  vrijdag  
3 mei 

Meivakantie 

zaterdag  
27 april 
 

Meivakantie  zaterdag  
4 mei 
 

Meivakantie 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

 
Helden 
 
We werken allemaal aan het thema ‘helden’.  Helden zijn mensen die iets bijzonders hebben gepresteerd, 
mensen die inspireren, mensen die een voorbeeld zijn voor anderen, wereldverbeteraars… 
 
Het is bijna Pasen. Als we dit thema verbinden aan Pasen, komt Jezus in beeld.  
Jezus had in Zijn tijd veel volgelingen. Het was Iemand die anderen inspireerden. Een echte Held. Ook nu 
mogen we nog steeds stil staan bij de Heldendaden van Jezus. Hij stierf voor ons om ons te kunnen redden. 
Wow! Wat een heldendaad van de grootste Wereldverbeteraar!  
 
Uw genade is mij genoeg! 



 

 

Jarig 

Vorig week woensdag (3 april) was Marit uit 

groep 1/2/3 jarig. Omdat ze nog niet vermeld 

is in de nieuwsbrief, besteden we graag wat 

extra aandacht aan haar verjaardag! Nog van 

harte gefeliciteerd, Marit! 

 

Geboren 

Bij meester Jan-Willem en zijn vrouw Wendy is 

op vrijdag 22 maart Timo Nathan (roepnaam 

Timo) geboren. Timo is een broertje van Luka. 

Ze zijn blij en dankbaar dat ze voor dit wonder 

mogen zorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

De afgelopen periode mochten we nieuwe 

leerlingen verwelkomen op de Appelgaard. 

Max Kokee is begonnen in groep 4/5. Zijn 

broertjes Boris en Felix zijn begonnen in groep 

1/2/3. Felix was daarnaast vorige week jarig. 

Hij is 4 jaar geworden. Felix, ook jij van harte 

gefeliciteerd met je verjaardag.  

 

Max, Boris en Felix, we wensen jullie een 

leerzame en leuke tijd toe bij ons op de 

Appelgaard. 

 

Koningsspelen 

Vrijdag 12 april zullen we weer met elkaar de 

Koningsspelen vieren. De kinderen mogen die 

dag gelijk naar de gymzaal waar we 

gezamenlijk met elkaar zullen ontbijten. De 

kinderen hoeven thuis dus niet te eten.   

Daarna zullen we met elkaar de Koningsspelen 

vieren door middel van spelletjes. Het is handig 

als de kinderen kleding en schoenen dragen 

waarin ze goed kunnen bewegen.  

Voor een tussendoortje wordt gezorgd. 's 

Middags mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 

gezelschapsspelletjes meenemen om die 

middag met elkaar te spelen. We hopen op een 

zonnige sportieve dag! 

 

Eindtoets groep 8 

Op woensdag 17 april is de eindtoets voor de 

kinderen van groep 8. Scholen mogen zelf 

kiezen welke eindtoets zij afnemen. Binnen 

onze schoolvereniging (HSN) nemen wij de Dia-

eindtoets af; de toets is op één dagdeel te 

maken. 

Het is belangrijk dat de leerlingen uitgerust aan 

het dagdeel beginnen zodat zij optimaal 

kunnen presteren. 

 

 

https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets/
https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets/


 

 

NSCCT-toets groep 4 - 7 

In groep 4- 7 zal volgende week de NSCCT (de 

Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) 

worden afgenomen. De NSCCT is een test 

waarbij je in één uur tijd, klassikaal, de 

capaciteiten of leerpotentie van kinderen in 

beeld brengt. Je krijgt als leerkracht een 

‘second opinion’ over de leerlingen. 

 

De leerkracht legt de uitslagen van de test 

namelijk naast de behaalde scores op de CITO- 

toetsen, methodegebonden toetsen en de 

eigen observaties. Hierdoor wordt snel 

duidelijk of uw kind op niveau werk 

aangeboden krijgt en zich naar eigen kunnen 

ontwikkelt of dat het onderwijsaanbod en/of 

de instructie aangepast moet worden. 

 

Paasviering 

Op donderdag 18 april 2019 vieren de kinderen 

van de Appelgaard het paasfeest; het feest 

waarbij we denken aan de opstanding van de 

Here Jezus.  

 

We zullen starten met Samen Vieren. Daarna 

zal er in de eigen groepen het Paasfeest een 

vervolg krijgen.  

 

Fair – opening buitenklas 

Noteert u woensdag 8 mei in uw agenda? Om 

12:00 uur hoopt wethouder Aboyaakoub de 

opening van de buitenklas te verrichten. 

Daarna zal het een feestelijk gebeuren zijn op 

ons landgoed. Zo is er in samenwerking met 

Bzzzonder een fair. Deze fair vormt tevens de 

afsluiting van het thema ‘helden’. Komt u 

gezellig even langs? Neem gerust familie en 

vrienden mee! 

 

 

 


