
 

 

 

agenda 

Week 44  week 45 
zondag 
27 oktober 
 

Psalm 96:1 (groep 5-8)  zondag  
3 november 
 

Psalm 100: 4   (groep 1-8) 

maandag 
28 oktober 
 

 
 

Huub 4 jaar (groep 1/2) 

 maandag  
4 november 
 

 

dinsdag 
29 oktober 
 

  dinsdag 
5 november 
 

 

woensdag 
30 oktober 
 

HSN-academy (leerlingen vrij)  woensdag  
6 november 
 

Schoolontbijt 
Samen vieren 

donderdag  
31 oktober 
 

 
 

Jelka 4 jaar (groep 1/2) 

 donderdag  
7 november 
 

 

vrijdag  
1 november 
 

 
 

Imke 10 jaar (groep 7/8) 

 vrijdag  
8 november 
 

 
 

Wiegert 7 jaar (groep 3/4) 

zaterdag  
2 november 
 

  zaterdag  
9 november 
 

 

 week 46  week 47 
zondag  
10 november 
 

OTH 153 ‘Ik geloof in God de Vader (groep 
5-8) 

 zondag  
17 november 
 

LvdK 473 ‘Neem mijn leven laat het Heer’ 
(groep 5-8) 

maandag  
11 november 
 

 
Luuk 8 jaar (groep 3/4) 

Guus 10 jaar (groep 5/6) 

 maandag  
18 november 
 

 
 

Fleur 11 jaar (groep 7/8) 

dinsdag 
12 november 
 

  dinsdag 
19 november 
 

 

woensdag  
13 november 

  woensdag  
20 november 
 

 

donderdag  
14 november 
 

Julian 4 jaar (groep 1/2) 
Zeger 11 jaar (groep 7/8) 

Meester Jan-Willem 36 jaar 

 donderdag  
21 november 
 

 

vrijdag  
15 november 
 

  vrijdag  
22 november 

 

zaterdag  
16 november 
 

 
 

Juf Annemarie 31 jaar 

 zaterdag  
23 november 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Wie ben ik? 
Wellicht ken je bovenstaande titel wel van het gelijknamige tv-programma. Mensen moeten 
d.m.v. aanwijzingen raden wie ze zijn. Wie ben ik? Wie ben jij? Dat was een centrale vraag op 
onze studietweedaagse die we voor de herfstvakantie met elkaar mochten houden. Dit jaar (en 
de komende jaren) willen we bewuste aandacht voor identiteitsvorming binnen ons onderwijs. 
We willen leerlingen vormen om betekenisvolle wereldburgers te zijn die het verschil kunnen en 
mogen maken in deze wereld. Dat betekent dat ze inzicht moeten hebben in hun sterktes, maar 
ook hun zwaktes. Voor ons als leerkracht is het belangrijk om ze hierin te vormen. Vooral is het 
belangrijk om door de ogen van Christus naar ze te kijken. Vol van liefde, geloof en hoop. Als we 
zo naar kinderen kijken en op deze manier handelen, mogen ze ervaren dat ze waardevolle parels 
zijn in Zijn hand. Dan is het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ Een simpele, namelijk een ‘kind 
van God.’ 



 

 

welkom 

Deze week starten twee nieuwe leerlingen 

in groep 1/2. Het zijn Huub Worst en Jelka 

van de Braak. Huub en Jelka, we wensen 

jullie een fijne en leerzame tijd toe op de 

Appelgaard.  

 

HSN-academy 

Aanstaande woensdag 30 oktober hebben 

we als schoolvereniging een studiedag. Op 

de Eemlandhoeve in Bunschoten-

Spakenburg hopen we na te denken over 

‘De vier sleutels voor een effectieve les’. 

Hierbij staat het didactisch handelen van 

de leerkracht centraal. Op deze dag zijn de 

leerlingen vrij.  

 

dankdag 

Woensdag 6 november 2019 is het 

dankdag voor gewas en arbeid.  

In verband hiermee houden we op alle 

scholen van de Hervormde 

Schoolvereniging Nijkerk een themaweek 

over het thema: ‘Goed bericht!’ Rondom 

dit thema wordt in de dankdagweek op de 

scholen verteld, gezongen en gewerkt.  

In overleg met de predikanten is 

afgesproken dat in de middagdiensten in 

Nijkerk wordt gepreekt over het thema, 

n.a.v. het Schriftgedeelte in 2 Koningen 7.  

Wij nodigen u allen, ouders en kinderen, 

hartelijk uit de dankdagdiensten bij te 

wonen.  

De dienst in de Grote Kerk begint om 14.30 

uur voorganger: Ds. E. van den Noort  

 

De dienst in de Fontein begint om 14.30 

uur. voorganger: Ds. T.C. Verhoef  

 

De dienst in de Geref. Vrijg. kerk begint om 

16.00 uur. voorganger: Ds. A. Postma 

 

schoolontbijt - leesdag 

Woensdag 6 november doen we mee aan 

het Nationaal Schoolontbijt. Wilt u ervoor 

zorgen dat alle kinderen een bordje, beker 

en bestek in een aparte tas hebben?  

 

Tevens staat deze dag in het teken van 

lezen. Lezen is erg belangrijk voor de 

ontwikkeling van kinderen. In dit filmpje 

wordt dit duidelijk gemaakt. Op deze 

woensdag zal er ook een 

kinderboekenschrijver komen. Hij zal op 

enthousiaste wijze de leerlingen motiveren 

om te lezen. Daarnaast worden er allerlei 

activiteiten gedaan rondom het lezen van 

allerlei soorten literatuur.  

 

 

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


 

 

thema 

Na de herfstvakantie hopen we met het 

thematisch werken aandacht te besteden 

aan het thema ‘Duurzaamheid’. Groep 7/8 

is hiervoor op zoek naar kringloopspullen. 

Mocht u spulletjes in huis hebben die een 

tweede kans verdienen? Wilt u ze 

meenemen voor groep 7/8? 

 

Mijn TSO 

In de aparte bijlagen vindt u verdere 

informatie over het digitale systeem van 

Mijn TSO. Wilt u dit goed doorlezen? 

schoolfruit  

Vanaf 11 november tot en met eind april 

doet de Appelgaard weer mee aan het EU 

Schoolfruitprogramma! Dit is een 

Europees voorlichtingsprogramma dat de 

nadruk legt op het eten van voldoende 

groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit 

leren kinderen spelenderwijs om 

verschillende soorten groenten en fruit te 

eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook 

gezellig! Kinderen hebben veel te winnen 

bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen 

die genoeg groenten en fruit eten en elke 

dag actief bewegen zitten lekkerder in hun 

vel, krijgen minder snel griep, zijn minder 

snel verkouden, voelen zich fitter, beleven 

meer plezier aan sport en spel en leren 

makkelijker. Dinsdag  en donderdag blijven 

onze fruitdagen. De kinderen hoeven dan 

geen fruit mee te nemen, dit krijgen ze op 

school. Op vrijdag kunnen de kinderen 

naast hun eigen eten en drinken de 

groenten en fruit opeten die over zijn. 

 

gespreksavond – 26 november 

Op dinsdag 26 november staat er een 

gespreksavond gepland. Deze avond zal 

beginnen vanaf 18:00 uur. Zodra wij het 

rooster hebben gemaakt, wordt dit bekend 

gemaakt. 

 

chauffeurs gezocht  

Vorig schooljaar zijn we gestart met de 

schoolbus. Het is een mooie extra dienst 

die we leveren voor onze kinderen. We 

mogen concluderen dat het een groot 

succes is. Inmiddels hebben we ook al 

enkele chauffeurs bereid gevonden om de 

leerlingen te rijden. Om de huidige 

chauffeurs wat te kunnen ontlasten zou 

het fijn zijn als we nog enkele chauffeurs 

aan ons bestand kunnen toevoegen. Heeft 

u toevallig tijd of weet u iemand die dit 

misschien wel zou willen doen? Neem dan 

even contact op met:  

Sandra Bast (06 – 14 30 94 31) of  

Jan-Willem Korlaar (06 – 21 51 04 06) 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm

