
 

 

 

agenda 

Week 36  week 37 
zondag 
1 september 
 

Psalm 145: 6  zondag  
8 september 
 

Psalm 117: 1 

maandag 
2 september 
 

Start schooljaar 2019-2020 
Openingssamenkomst (19:00 uur) 

 maandag  
9 september 
 

 

dinsdag 
3 september 
 

  dinsdag 
10 september 
 

 

woensdag 
4 september 
 

Samen Vieren  woensdag  
11 september 
 

 

donderdag  
5 september 
 

  donderdag  
12 september 
 

 

vrijdag  
6 september 
 

  vrijdag  
13 september 
 

 

zaterdag  
7 september 
 

 
 

Jurre 7 jaar (groep 3/4) 

 zaterdag  
14 september 
 

 
 

Jasmijn 10 jaar (groep 7/8) 

 week 38  week 39 
zondag  
15 september 
 

Mattheüs 6: 9-13  zondag  
22 september 
 

Psalm 56: 5 

maandag  
16 september 
 

Kennismakingsgesprekken 
Informatieavond groep 8 (19:00 uur) 

 maandag  
23 september 
 

Informatieavond groep 1-7 (19:00 uur) 

dinsdag 
17 september 
 

Kennismakingsgesprekken 
Jayden 8 jaar (groep 3/4) 

Luke 7 jaar (groep 3/4) 

 dinsdag 
24 september 
 

 

woensdag  
18 september 

Kennismakingsgesprekken 
 

Joost 6 jaar (groep 3/4) 

 woensdag  
25 september 
 

 

donderdag  
19 september 
 

Kennismakingsgesprekken  donderdag  
26 september 
 

 

vrijdag  
20 september 
 

Kennismakingsgesprekken  vrijdag  
27 september 

 

zaterdag  
21 september 
 

  zaterdag  
28 september 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Zomer in Gelderland  
Wat was het een feest afgelopen maandag. Appel-Driedorp mocht zich van zijn beste kant laten 
zien en dat is met vlag en wimpel gelukt. Saamhorigheid in alles. Met en voor elkaar werken voor 
het beste resultaat. Een prachtige reclame! Ook een inspirerende les: samen kan je tot grote 
hoogte stijgen en veel meer bereiken dan je wilt. Wat mij vooral raakte was het tafelgesprek 
waarin een inwoonster van Appel vertelde over een moeilijke periode in haar leven. Tevens 
vertelde ze hoe Marcel en Eef Verhoef haar hebben geholpen. Ze noemde hen ‘de handen en 
voeten van God.’ Een inspirerend verhaal hoe Marcel en Eef Verhoef laten zien hoe ze het verschil 
maken. Ze mogen Zijn Liefde uitstralen. Bij de start van dit schooljaar hebben we hier als team bij 
stil gestaan. We hebben ook geluisterd naar het lied ‘For the One.’ Het gaat over Zijn 
onvoorwaardelijke liefde. Wij hopen in het nieuwe schooljaar elke dag weer Zijn liefde uit te 
stralen om voor onze leerlingen en de ouders het verschil te mogen maken.  

https://www.youtube.com/watch?v=e_bj6mjUj7k


 

 

welkom op de Appelgaard 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar mogen we 

enkele nieuwe leerlingen verwelkomen.  

 

In groep 1/2 starten: 

Samuel Klok 

Wess Motshagen 

Henk Worst 

 

In groep 3/4 starten: 

Jayden van den Bor 

Jurre Smith 

 

In groep 5/6 starten: 

Jaëlla Bast 

Jill van Galen 

Tess van Galen 

Dionne van Meerveld 

 

We wensen jullie allemaal een leuke en vooral 

leerzame tijd toe op de Appelgaard! 

 

openingssamenkomst HSN 

Aanstaande maandag 2 september 2019 mogen we 

samen het nieuwe schooljaar openen. Tijdens deze 

opening 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! 

 

 

juf Annemarie 

Voor de zomervakantie heeft juf Annemarie 

aangegeven dat ze na de bevalling van haar 

dochtertje kampte met een postnatale depressie. 

Voorzichtig lijkt is er herstel merkbaar, maar zal het 

nog een lange weg zijn. Moeilijk voor Annemarie! 

Voorlopig zal ze dus nog niet werken. Jan-Willem zal 

het ziekteverlof van Annemarie opvangen.  

Hierdoor zal hij nog geen les gaan geven in groep 

5/6. Dit wordt opgevangen door Mariëtte. Concreet 

ziet het er als volgt uit: 

 

Groep 5/6 Groep 7/8 

ma Arida ma Andrea 

di Arida di Andrea 

wo Arida wo Andrea 

do Mariëtte do Jan-Willem 

Vr Arida vr Andrea 

 

zendingsgeld 

Als school zamelen we al enkele jaren geld in voor 

Erisa. Erisa sponsoren we via Compassion. Door het 

geld wat wij inzamelen kan Erisa naar school en 

heeft hij voldoende eten, drinken en kleding. We 

zijn  blij en dankbaar dat we voor hem het verschil 

kunnen maken. Helpt u ook dit jaar weer mee? Elke 

maandag kunnen de leerlingen wat geld 

meenemen. Alvast enorm bedankt voor jullie 

steun! 

 

start schooljaar groep 3/4 

Groep 3/4 zal dit jaar les krijgen in het voormalige 

‘Klokhuis’. Een hele verandering in de school, maar 

ook een hele verandering voor de kinderen. We 

begrijpen dat dit voor een aantal kinderen best wat 

spannend kan zijn, onder andere omdat ze nu niet 

meer met hun ouders naar binnen gaan. De eerste 



 

 

week mogen de ouders van groep 3/4 nog mee naar 

binnen om hun kind in de klas te brengen.  

 

pantoffels  

Op de Appelgaard is het een goede gewoonte dat 

de kinderen bij binnenkomst hun schoenen 

uittrekken en hun pantoffels aantrekken. Door de 

nieuwe groepsindeling willen we graag dat de 

kinderen vanaf groep 3 pantoffels dragen. Zou u de 

pantoffels weer willen meegeven? 

 

fruitdagen  

Ook dit schooljaar willen we stimuleren dat 

leerlingen gezonde tussendoortjes meenemen naar 

school. Net zoals voorgaande jaren zullen dinsdag 

en donderdag ‘fruitdagen’ zijn. 

 

sporttijden 

Door de groep van de school is er ook 

organisatorisch het een en ander veranderd 

rondom bewegingsonderwijs. Doordat het 

speellokaal nu is ingericht als overblijf- en 

werkruimte, kan groep 1/2 daar niet sporten. Dit 

schooljaar gaan alle groepen sporten in sporthal ‘De 

Baggelaar.  

 

Op dinsdagmiddag zullen de groepen 1/2 en 3/4 

samen met de bus naar de sporthal gaan en 

gelijktijdig sporten.  

Op donderdagmiddag is het de beurt aan groep 5/6 

en 7/8. Wilt u zorgen dat de kinderen goede 

sportkleding en –schoenen (geen zwarte zool) 

dragen tijdens sport? 

De eerste week sporten we nog niet!  

 

 

 

lied- en vertelrooster (2019-2020)  

Ook dit jaar leren we de kinderen liederen aan en 

vertellen we verhalen uit de Bijbel De  liedlijst en 

het vertelrooster zijn op de site van de Appelgaard 

te vinden. Het lied van de week wordt in de groepen 

gedurende de week gezongen. 

 

informatieavonden 

Maandagavond 16 september is er een 

informatieavond voor groep 8. U krijgt informatie 

over dit schooljaar en de mogelijke richtingen voor 

het vervolgonderwijs in het VO.  

Maandagavond 23 augustus vindt de 

informatieavond plaats voor groep 1-7. Deze wordt 

in twee rondes gedaan. Rond 1 is van 19.00- 19.45 

en ronde 2 van 20.00- 20.45. In de pauze is er koffie 

in het Klokhuis. 

 

veranderingen overblijven 

Bij deze nieuwsbrief is een aparte informatiebrief 

verzonden met veranderingen die er plaats zullen 

vinden rondom het overblijven. Deze 

veranderingen gelden alleen voor het overblijven 

en (vooralsnog) niet voor het schoolvervoer.  

 

toestemming voor foto’s etc.  

Iedere ouder / verzorger heeft wel of niet 

toestemming gegeven voor het gebruik van 

beeldmateriaal en / of de naam van uw kind(eren) 

door de school. Wij brengen dit jaarlijks onder uw 

aandacht, omdat uw mening kan wijzigen. Mocht u 

uw toestemming willen intrekken, of mocht u 

alsnog toestemming willen geven, stuur dan een 

mail naar directie.appelgaard@hsn-scholen.nl. 
 

 

 

https://hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2019/06/lied-en-tekstlijst-2019-2020.pdf
https://hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2019/06/bijbelrooster-HSN-2019-2020-jaar-2.pdf
mailto:directie.appelgaard@hsn-scholen.nl


 

 

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 

 

 


