
 

 

 

agenda 

Week 2  week 3 
zondag 
5 januari 
 

Psalm 103: 1   zondag  
12 januari 
 

Psalm 100: 4 

maandag 
6 januari 
 

 
 

Nicha 5 jaar (groep 1/2) 

 maandag  
13 januari 
 

 

dinsdag 
7 januari 
 

  dinsdag 
14 januari 
 

 

woensdag 
8 januari 
 

Samen Vieren 
 

Boris 7 jaar (groep 3/4) 

 woensdag  
15 januari 
 

 

donderdag  
9 januari 
 

  donderdag  
16 januari 
 

 

vrijdag  
10 januari 
 

  vrijdag  
17 januari 
 

schoonmaakmiddag 
 

Juf Alieke jarig (45 jaar) 

zaterdag  
11 januari 
 

  zaterdag  
18 januari 
 

 

 week 4  week 5 
zondag  
19 januari 
 

OTH 153 ‘Ik geloof in God de Vader’  zondag  
26 januari 
 

Psalm 67: 3 

maandag  
20 januari 
 

 
Finn 4 jaar (groep 1/2) 

Céline 7 jaar (groep 3/4) 

 maandag  
27 januari 
 

 

dinsdag 
21 januari 
 

  dinsdag 
28 januari 
 

 
 

Demi 6 jaar (groep 1/2) 

woensdag  
22 januari 

  woensdag  
29 januari 
 

Open morgen HSN-scholen 

donderdag  
23 januari 
 

  donderdag  
30 januari 
 

 

vrijdag  
24 januari 
 

  vrijdag  
31 januari 

 

zaterdag  
25 januari 
 

 
 

Meester Mark (40 jaar) 

 zaterdag  
1 februari 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Geluk… 
‘geluk laat zich niet dwingen. Het is ongrijpbaar. Het komt plotseling, als een geschenk 

uit de hemel.’  
 
Eén frasering uit de Kersttoespraak van onze koning over ‘geluk’.  Tekenend, 
verbindend. Om gelukkig te zijn hebben we elkaar keihard nodig. Begrip is hierin 
fundamenteel. Laten we elkaar verstaan en begrijpen. Elkaar bemoedigen en 
ondersteunen. Samen genieten van het grote geluk wat God ons geeft.  
 
Ik wens u allemaal ongedwongen geluk toe voor 2020. Geluk wat ons verbind, Geluk  
waarin we elkaar verstaan. Maar bovenal het grote Hemelse geluk. Het geluk wat God 
ons geeft. Veel voorspoed en zegen toegewenst voor het nieuwe jaar.  



 

 

Thema - Restaurant 

Volgende week beginnen we met ons 

nieuwe thema. Het thema zal gaan over 

‘Het restaurant’. Door de hele school zal er 

hard gewerkt en geleerd worden rondom 

eten, drinken, koken en bedienen.  

We hopen ook een bezoek te brengen aan 

restaurant ‘De Mandemaaker’ in 

Spakenburg.  

We worden daar op de volgende tijden 

verwacht: 

 

maandag 13 januari 

10:00 uur Groep 7/8 

10:45 uur Groep 5/6 

dinsdag 14 januari 

10:00 uur Groep 1/2 

10:45 uur Groep 3/4 

 

We zoeken per groep 4 chauffeurs. Mocht 

u in de gelegenheid zijn om te rijden, wilt u 

zich dan aanmelden bij juf Arida: 

a.nelemans@hsn-scholen.nl. Wilt u hierbij 

aangeven hoeveel kinderen er in de auto 

kunnen en voor welke groep je kunt rijden? 

Is het mogelijk dat u zich uiterlijk woensdag 

om 13:00 uur opgeeft. Dat geeft ons de tijd 

om een juiste planning te maken.   

 

Later deze periode volgt er informatie over 

de afsluiting van dit thema.  

 

Open morgen  

Woensdag 29 januari willen we een open 

ochtend houden. We zetten de deuren 

open en willen graag wat laten zien van ons 

mooie onderwijs. Geïnteresseerde ouders 

zijn van harte welkom! Kent u ouders die 

toevallig op zoek zijn naar een passende 

school voor hun kind(eren)? Nodig ze 

gerust uit voor een bezoekje aan de 

Appelgaard. U kunt ze ook altijd contact op 

laten nemen met de school: 0342 – 46 16 

32 of 06 – 21 51 04 06 

 

Tussentijdse schoonmaakmiddag  

In de school wordt er hard gewerkt en 

geleerd. Het is dan ook logisch dat de 

school zo af en toe een grote 

schoonmaakbeurt krijgt. We willen dit 

graag doen op vrijdagmiddag 17 januari 

vanaf 13:00 uur. Samen met de kinderen 

willen we de school weer fris laten ruiken. 

Als u in de gelegenheid bent, wordt uw 

hulp erg op prijs gesteld. Neemt u zelf 

schoonmaakartikelen mee? 

 

 

 

mailto:a.nelemans@hsn-scholen.nl


 

 

Vacaturemelding 

In de bijlage vindt u een vacaturemelding 

van Alpha Omega Facilitaire 

Dienstverlening. Dit bedrijf verzorgt de 

schoonmaak bij de diverse HSN-scholen. 

 

Agenda komende periode 

Wo 8 januari Samen Vieren 

Vr 17 januari schoonmaakmiddag 

Wo 29 januari open morgen 

Wo 5 februari Samen vieren 

Do 13 februari Proeftoets Dia gr. 8 

Ma 17 februari Adviesgesprekken gr. 8 

Wo 19 februari Studiedag 

 


