
 

 

 

agenda 

Week 27  week 28 
zondag 
30 juni 
 

  zondag  
7 juli 
 

 

maandag 
1 juli 
 

 
 

Joël groep 4/5 (8 jaar) 

 maandag  
8 juli 
 

 

dinsdag 
2 juli 
 

  dinsdag 
9 juli 
 

Spreekavond n.a.v. rapport 
Schoonmaakavond 

woensdag 
3 juli 
 

Samen Vieren  woensdag  
10 juli 
 

 

donderdag  
4 juli 
 

  donderdag  
11 juli 
 

 

vrijdag  
5 juli 
 

Rapporten mee  vrijdag  
12 juli 
 

Afscheidsavond groep 8 

zaterdag  
6 juli 
 

 
 

Amy groep 6/7/8 (11 jaar) 

 zaterdag  
13 juli 
 

 

 week 29  week 30 
zondag  
14 juli 
 

  zondag  
21 juli 
 

 

maandag  
15 juli 
 

Samen Vieren  maandag  
22 juli 
 

Zomervakantie 

dinsdag 
16 juli 
 

Doorschuifmiddag  dinsdag 
23 juli 
 

Zomervakantie 

woensdag  
17 juli 

Feestdag 100 jaar HSN 
Mieke groep 6/7/8 (12 jaar) 

Juf Mariëtte jarig (56 jaar) 

 woensdag  
24 juli 
 

Zomervakantie 
Iris groep 1/2/3 (8 jaar) 

Fayenn groep 1/2/3 (6 jaar) 

donderdag  
18 juli 
 

  donderdag  
25 juli 
 

Zomervakantie 

vrijdag  
19  juli 
 

Begin zomervakantie (leerlingen vanaf 
12:00 uur vrij) 

Maud groep 4/5 (10 jaar) 

 vrijdag  
26 juli 

Zomervakantie 
 

Tim groep 6/7/8 (10 jaar) 

zaterdag  
20 juli 
 

  zaterdag  
27 juli 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Afscheid  
Volgende week vrijdag neemt groep 8 afscheid van de Appelgaard. Vier 
leerlingen die zich in de afgelopen jaren op bijzondere wijze hebben ontwikkeld. 
Iedereen op zijn of haar unieke manier. Vier totaal verschillende kinderen, maar 
wel kinderen met enorm veel kwaliteiten! Ze zijn klaar voor de volgende stap! 
We hebben er alle vertrouwen in dat jullie in het VO, maar ook in de wereld, het 
verschil kunnen maken!  Als school zijn we trots dat we een bijdrage mochten 
leveren aan hun ontwikkeling. We laten Lotte, Brenda, Hessel en Martin vol 
vertrouwen gaan. Het ga jullie goed! Ga met God en Hij zal met jullie zijn! 
 



 

 

Jarig in de vakantie 

zondag 4 aug. 
 

Jord groep 3/4 (8 jaar) 

zaterdag 10 aug. 
 

Tanitha groep 5/6 (8 jaar) 

dinsdag 13 aug. 
 

Tess groep 5/6 (10 jaar) 

Dinsdag 13 aug. 
 

Max groep 5/6 (9 jaar) 

woensdag 14 aug. Romynn  groep 7/8 (10 
jaar) 

zaterdag 24 aug. 
 

Tim groep 3/4 (6 jaar) 

woensdag 28 aug. 
 

Ingmar groep 7/8 (11 jaar) 

Zaterdag 31 aug. 
 

Dana groep 3/4 (6 jaar) 

 

Bericht juf Annemarie 

Wat was het leuk om afgelopen woensdag weer 

even op school te zijn. Alle kinderen heerlijk te 

kunnen trakteren op roze mini-tompouces met 

muisjes en te genieten van de bekende koppies, fijn 

om er weer even te zijn. Het was leuk om Lize even 

te showen en even te kletsen met de kinderen.  

Helaas heb ik een postnatale depressie gekregen, 

het is de afgelopen 9 weken niet gemakkelijk 

geweest. Ik heb veel goede dagen maar helaas 

horen de slechte dagen met terugvallen er ook 

bij. Hoe het verdere verloop zal zijn is nog erg 

onduidelijk, ook wat werken betreft. 

Via deze weg wil ik jullie nog wel bedankten voor 

alle lieve kaartjes die via de post kwamen, ze 

hebben hier prachtig de kamer versierd, dank jullie 

wel. Lieve groet, (juf) Annemarie 

 

Voor nu is er nog geen duidelijkheid of juf 

Annemarie aan het begin van het nieuwe schooljaar 

kan beginnen. Indien noodzakelijk proberen we 

intern te schakelen.  

 

Rekeningen Appelgaard 

De school beschikt over een aantal 

rekeningnummers om al het betalingsverkeer in 

goede banen te leiden. Het zorgt voor ons voor 

structuur en overzicht. Ook voor jullie als ouders is 

het goed om te weten naar welke rekening u geld 

over moet maken. Hierbij het overzicht van de 

betreffende rekeningnummers: 

 
Overblijven:                   
NL74 RABO 0306 7144 69 
Leerlingenvervoer:          
NL52 RABO 0335 3762 31 
Oudercommissie:             
NL 27 RABO 0335 3764 87 
 

Groepsverdeling 2019-2020 

Bij deze nieuwsbrief vindt u de groepsverdeling van 

het schooljaar 2019-2020. De verdeling is met grote 

zorg samengesteld, waarin we gekeken hebben wat 

het beste is voor elke groep. We verwelkomen na 

de zomervakantie Andrea Bakker als nieuwe 

collega. Zij zal zich op een later moment aan jullie 

voorstellen.  

 

100 jaar HSN 

Woensdag 17 juli bestaat de HSN precies 100 jaar. 

We zijn God blij en dankbaar voor dit jubileum. 

Samen met ouders en kinderen willen we hier op 

woensdag 17 juli rond 8:30 uur bij stilstaan. U bent 

dan ook van harte uitgenodigd om dit moment met 

ons te vieren. Aansluitend willen we u als ouders 

bedanken voor jullie inzet en zorg van het 

afgelopen jaar. We willen dit op het plein doen 

onder het genot van een kop koffie en wat lekkers. 

 

 



 

 

 

Spreekavond 9 juli  

Als bijlage bij deze nieuwsbrief is de planning voor 

de spreekavond toegevoegd. We willen met u de 

ontwikkeling van uw kind(eren) op het gebied 

kennis, vaardigheden en identiteit bespreken.  

 

Schoonmaakavond 9 juli 

Tijdens de spreekavond vindt ook de 

schoonmaakavond plaats. Fijn als u meehelpt! Wilt 

u een emmer en andere schoonmaakartikelen 

meenemen?  

 

Doorschuifmiddag 16 juli 

Dinsdagmiddag 16 juli vanaf 13:00 uur hebben we 

de jaarlijkse doorschuifmiddag. De kinderen maken 

dan kennis met hun leerkrachten voor het komende 

schooljaar. 

 

DVM Missions 

Tijdens de fair van 8 mei hebben we een schitterend 

bedrag opgehaald. Dit geldbedrag mochten we 

overhandigen aan Dieck van Maanen van de 

stichting DVM Missions. Afgelopen week heeft hij 

ons laten weten hoe het geld besteed is. Van het 

opgehaalde bedrag kunnen vier kinderen naar 

school en hoeven geen zwaar slavenwerk meer te 

doen.  Daarnaast is er een gezin bevrijd. Ook de 

kinderen van dit gezin gaan naar school. Kortom 

een schitterend resultaat. Op deze manier hebben 

we door onze inzet het verschil kunnen maken voor 

deze mensen en gezinnen.  

 

Activiteitenlijst OC 

In de hal van de school hangt de activiteitenlijst van 

de OC. Ook voor het komende schooljaar kunnen 

we niet zonder de inzet van jullie als ouders. Helpt 

u ook komend jaar mee? U kunt zichzelf op diverse 

activiteiten intekenen.  

 

Openingssamenkomst HSN 

Het lijkt nog een eind weg, maar de 

voorbereidingen voor de openingssamenkomst op 

maandag 2 september 2019 zijn alweer in volle 

gang. Tijdens de opening van het nieuwe schooljaar 

willen we samen stilstaan bij het thema: ‘Durf op 

water te lopen!’ n.a.v. Mattheüs 14.  

 

We nodigen u van harte uit om deze 

openingssamenkomst met ons te vieren. De 

samenkomst begint om 19:00 uur in de Grote Kerk 

(deuren open vanaf 18.30 uur). Er zal aan het eind 

een collecte gehouden worden voor de primary 

school in Nkhoma, Malawi. U bent met uw 

kind(eren) van harte welkom! 

 

Vakantierooster 2019-2020 

vakantie  eerste dag  laatste dag  
Herfstvakantie  21-10-2019 25-10-2019  

Kerstvakantie  23-12-2019 03-01-2020  

Voorjaarsvakantie  24-02-2020 28-02-2020  

Paasweekend  10-04-2020  13-04-2020 

Meivakantie  27-04-2020  08-05-2020  

Hemelvaart  21-05-2020  22-05-2020 

Pinksteren  01-06-2020 01-06-2020  

Zomervakantie  20-07-2020  26-08-2020  

 

studiedagen  datum Dag(deel) 

Donderdag 17 oktober  hele dag 

Vrijdag 18 oktober hele dag 

Woensdag 30 oktober hele dag 

Woensdag 19 februari hele dag 

Maandag 20 april middag 

Dinsdag 23 juni middag 

 



 

 

 


