
 

 

 

agenda 

Week 23  week 24 
zondag 
2 juni 
 

  zondag  
9 juni 
 

Eerste Pinksterdag 

maandag 
3 juni 
 

 
 

Sem groep 1/2/3 (7 jaar) 

 maandag  
10 juni 
 

Tweede Pinksterdag 
 

 

dinsdag 
4 juni 
 

  dinsdag 
11 juni 
 

 

woensdag 
5 juni 
 

Samen Vieren 
 

Gerjanne groep 1/2/3 (5 jaar) 

 woensdag  
12 juni 
 

 

donderdag  
6 juni 
 

  donderdag  
13 juni 
 

 

vrijdag  
7 juni 
 

  vrijdag  
14 juni 
 

 
Lieke Muis groep 4/5 (9 jaar) 
Willemijn groep 4/5 (8 jaar) 

zaterdag  
8 juni 
 

  zaterdag  
15 juni 
 

 
 

Larissa groep 1/2/3 (5 jaar) 

week 25  week 26 
zondag  
16 juni 
 

Vaderdag  zondag  
23 juni 
 

 

maandag  
17 juni 
 

  maandag  
24 juni 
 

 

dinsdag 
18 juni 
 

  dinsdag 
25 juni 
 

Studiedag (alle kinderen vrij) 

woensdag  
19 juni 

  woensdag  
26 juni 
 

 

donderdag  
20 juni 
 

  donderdag  
27 juni 
 

 

vrijdag  
21 juni 
 

  vrijdag  
28 juni 

 

zaterdag  
22 juni 
 

  zaterdag  
29 juni 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Toetsperiode 
 
De laatste toetsperiode voor dit schooljaar is weer aangebroken. We toetsen een deel van de ontwikkeling 
van de kinderen, namelijk de kennis. In deze toetsen worden vaardigheden en identiteit niet getoetst. Juist 
twee ontwikkelgebieden die erg belangrijk zijn in de vorming van kinderen. Wat een toets zoal niet toetst is: 
 
Verantwoordelijkheid, leiderschap, doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, geduld, gevoeligheid, 
veerkracht, daadkracht, belangstelling, creativiteit, empathie, discipline, humor, zorgzaamheid, 
samenwerking, ambitie, behoedzaamheid, verdraagzaamheid, kritisch denken, betrouwbaarheid, moed, 
passie, bescheidenheid, motivatie, flexibiliteit, autonomie, verwondering… 
 
Stuk voor stuk belangrijke kwaliteiten om het verschil te kunnen maken in de wereld. Ongeacht wat de 
toetsresultaten ook zullen worden, wij als team zijn enorm trots op de ontwikkeling van al onze kinderen! 



 

 

Dringende oproep! 

De school groeit, daar zijn we met z'n allen 

dankbaar voor. Het betekent dat we volgend jaar 

een extra groep mogen starten. Organisatorisch 

vergt het de nodige aandacht. Dat geldt ook voor 

het overblijven. Met de groei van de school, 

betekent het ook dat het aantal leerlingen bij het 

overblijven groeit. Hierdoor zijn we dringend op 

zoek naar nieuwe overblijfouders. Wilt u uw 

steentje bijdragen en één of twee keer in de week 

de school een uurtje helpen bij het overblijven?  

 

Heb je interesse om overblijfouder te worden op de 

leukste school van Nijkerk ?  Bel of mail mij 

gerust!  

 

Verrijkingsgroep 3 en 4-jarigen stopt ermee 

Sinds enkele jaren organiseert de Appelgaard in 

samenwerking met Bzzzonder de verrijkingsgroep 

voor 3 en 4-jarigen (voorheen Pientere Peuters). 

We hebben mooie ontwikkelingen gezien bij veel 

kinderen, maar door de geringe animo het laatste 

jaar is het voor ons niet meer rendabel om de 

verrijkingsgroep door te zetten. Met veel 

enthousiasme maken we dit schooljaar af. We 

kijken tevreden terug op een geslaagd project.  

 

Thema-afsluiting groep 1/2/3 en 4/5 

Vrijdag 28 juni vanaf 10:30 uur is de thema-

afsluiting van groep 1/2/3 en 4/5. Er wordt een 

heuse spelletjesochtend georganiseerd waarbij ook 

opa’s, oma’s, ooms en tantes van harte worden 

uitgenodigd. Ook ziet en hoort u wat uw kind 

allemaal heeft geleerd in het afgelopen thema. 

Iedereen van harte welkom! 

 

 

Studiedag 25 juni 

Dinsdag 25 juni hopen we met het team onze 

laatste studiedag te hebben. We zullen ons die dag 

verder gaan verdiepen in de nieuw opgezette 

zorgstructuur.  

Daarnaast zullen we onze onderwijsontwikkelingen 

evalueren en vooruitkijken naar de 

onderwijsontwikkelingen voor het nieuwe 

schoolseizoen.  

De leerlingen zijn die dag allemaal vrij.  

 

DIA-eindtoets 

Groep 8 heeft dit jaar deelgenomen aan de DIA-

eindtoets. We zijn allereerst trots op de 

ontwikkelingen van deze kanjers uit groep 8. Ze zijn 

er klaar voor om de overstap te maken naar het VO. 

Het groepsgemiddelde van de DIA-Eindtoets is 363. 

Dat is 3 punten hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Een mooie prestatie!  

 

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  

 

Het rooster voor de studiedagen volgt nog. Dat is op 

dit moment nog niet definitief en zullen later 

volgen.  


