
 

 

 

agenda 

Week 48  week 49 
zondag 
24 november 
 

Psalm 140:13 (groep 5-8)  zondag  
1 december 
 

Psalm 17:3   (groep 5-8) 

maandag 
25 november 
 

  maandag  
2 december 
 

Schoen zetten 

dinsdag 
26 november 
 

Gespreksmiddag /-avond  dinsdag 
3 december 
 

 

woensdag 
27 november 
 

  woensdag  
4 december 
 

Samen Vieren 

donderdag  
28 november 
 

  donderdag  
5 december 
 

Sinterklaasviering 

vrijdag  
29 november 
 

  vrijdag  
6 december 
 

 
 

Juf Anne jarig (33 jaar) 

zaterdag  
30 november 
 

  zaterdag  
7 december 
 

 

 week 50  week 51 
zondag  
8 december 
 

LvdK 456:1, 2, 3 ‘Zegen ons Algoede’ 
(groep 5-8) 

 zondag  
15 december 
 

Psalm 52: 7 (groep 3-8) 

maandag  
9 december 
 

  maandag  
16 december 
 

 
 

Naomi 12 jaar (groep 7/8) 

dinsdag 
10 december 
 

  dinsdag 
17 december 
 

 

woensdag  
11 december 

 
 

Niek 4 jaar (groep 1/2) 

 woensdag  
18 december 
 

 

donderdag  
12 december 
 

  donderdag  
19 december 
 

Cas 8 jaar (groep 3/4) 
Alex 8 jaar (groep 5/6) 

vrijdag  
13 december 
 

  vrijdag  
20 december 

Kerstfeestviering 
Start kerstvakantie (alle leerlingen om 12:00 
uur vrij) 

zaterdag  
14 december 
 

  zaterdag  
21 december 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Ouders… 
Ouders, wat zijn ze belangrijk voor school. Zonder de inzet van ouders zou het op de Appelgaard 
heel anders gaan dan dat nu het geval is. Ik voel me gezegend met de ouders op de Appelgaard. 
En dit is geen ‘clichéantwoord.’ Veel van de ouders durven kritisch te zijn en dat is goed! Het 
houdt ons scherp. Tegelijk zijn het deze ouders die ons ook steunen en hun dankbaarheid 
kenbaar maken. In de afgelopen weken hebben ouders mij op meerdere momenten geraakt. Zo 
stond ik vorige week met een ouder te praten en gaf ze aan hoe fijn ze het vond dat haar kinderen 
op de Appelgaard zaten. Op de vraag ‘waarom’, gaf ze aan dat er een positieve sfeer hangt, echte 
liefde naar de kinderen is, maar bovenal rust heerst. Op dankdag (6 november) werd er gestaakt 
in het onderwijs. Diverse ouders gaven op die dag aan (d.m.v. een kaartje en wat lekkers) hoe 
dankbaar ze met de school zijn. Enkele dagen later kregen we een liefdevol kaartje (en ook wat 
lekkers) van de gebedsgroep om ons te ondersteunen in ons werk. Het doet goed om jullie als 
ouders te hebben. Dat is ‘school-zijn.’ We doen het met elkaar, in verbinding, maar bovenal in 
verbinding met God, want Hij is hier hard aan het werk. 

https://www.youtube.com/watch?v=iJCV_2H9xD0


 

 

welkom 

14 november is Julian Hop gestart in groep 

1/2. Julian is die dag 4 jaar geworden! 

Julian, we wensen je een fijne en leerzame 

tijd toe op de Appelgaard.  

 

jarig in de kerstvakantie 

Dinsdag 24 dec. Sam 10 jaar (gr. 5/6) 

Zondag 29 dec. Juf Lieneke (47 jaar) 

Maandag 30 dec. Manon 12 jaar (gr. 7/8) 

Maandag 30 dec. Yaronne 8 jaar (gr. 5/6) 

Woensdag 1 jan. Yoav 10 jaar (gr. 5/6) 

 

sinterklaas 

Ook dit jaar is Sinterklaas weer in het land 

en hoopt hij bij de Appelgaard aan te 

komen. We hebben vernomen dat hij op 

donderdagochtend 5 december met zijn 

Pieten aanwezig zal zijn. Spannend..., want 

zijn bezoekjes gaan nooit vanzelf! 

Buiten bent u als ouders van harte welkom 

om zijn aankomst rond 8.30 uur mee te 

maken. We willen u vragen om niet eerder 

dan 8.15 uur te komen. Wilt u ook de 

kinderen die zelfstandig naar school niet zo 

vroeg laten gaan.  Jongere broertjes of 

zusjes kunnen buiten gewoon meedoen. 

We zullen natuurlijk veel zingen tot 

Sinterklaas er is en daarna willen we hem 

verrassen met een lied en dans met alle 

kinderen van de school. 

Als Sint met zijn Pieten mee naar binnen 

gaat, is het feest alleen voor de kinderen 

van De Appelgaard. Op maandag 2 

december mogen alle kinderen in de klas 

hun schoen zetten....en dan maar hopen 

dat er dinsdag iets in zit. 

 

kerstviering 

Op vrijdagochtend 20 december hopen we 

met de kinderen het Kerstfeest te vieren. 

Anders dan u de laatste twee jaar van ons 

gewend bent, doen we het dit jaar kleiner. 

Groep 1/2 en 3/4 zullen samen met de 

leerlingen het kerstfeest vieren. Ook de 

kinderen en leerkrachten van groep 5/6 en 

7/8 zullen samen de geboorte van Jezus 

gedenken.  

 

thema 

Deze afsluiting van ons thema 

‘Duurzaamheid’  is op maandagmiddag 2 

december. Komt u dan ook naar onze 

Recycle Sint Ruilmarkt? 

Met gesloten portemonnee kunnen we 

dan eigen, nog goed binnen en/of 

buitenspeelgoed, mooie boeken, 

constructie en/of knutsel materiaal ed. 

ruilen tegen dat van een ander.  

Groep 5-8 kan dit vast al zelf. Voor groep 1-

4 vragen we om in ieder geval 1 

(groot)ouder of tante, buurvrouw voor de 



 

 

begeleiding hiervan. Er moet natuurlijk wel 

gepraat en onderhandeld worden, zodat 

iedereen met een tevreden gevoel met zijn 

“nieuwe” spulletjes naar huis gaat. 

Dus: neem zelf een of meerdere dingen, 

waar je misschien wel nooit meer mee 

speelt en die nog heel en goed zijn, mee 

naar school op maandag 2 december. 

 

’s Middags mag iedereen zijn speelgoed 

en/of boeken uitstallen waarna we eerst 

allemaal een rondje door de diverse 

klassen mogen lopen om te zien wat er zoal 

is. Vanaf half 3 start de Recycle Sint 

Ruilmarkt en zijn ouders dan dus ook van 

harte welkom. We hopen natuurlijk dat er 

voor ieder kind een begeleider komt. 

 

De opening de van kringloopwinkel van 

groep 7/8 zal op een nader te bepalen 

datum plaatsvinden. Hierover krijgt u nog 

informatie. Mocht u nog spulletjes hebben 

waar u niets meer mee doet, dan kunt u dit 

komen brengen op de Appelgaard voor de 

kringloopwinkel. 

 

Gevonden voorwerpen 

We hebben op dit moment veel gevonden 

voorwerpen. Mocht u iets missen, dan 

heeft u morgen (tijdens de spreekavond) 

de kans om dit op te zoeken. Alle 

voorwerpen die na morgen niet opgehaald 

zijn, zullen verkocht worden in de 

kringloopwinkel van groep 7/8.  

 

Ouderbijdrage 

Aan het begin van elk schooljaar wordt aan 

u een ouderbijdrage gevraagd. Het geld 

wordt besteed aan allerlei zaken rondom 

school. Te denken valt aan een boek met 

het Kerstfeest, het Sinterklaasfeest, Pasen 

enz. Kortom schoolzaken die buiten de 

overheidsvergoeding vallen en die zonder 

deze bijdrage niet te realiseren zijn.  

Vandaar dat uw bijdrage van grote waarde 

is!  

De bijdrage is als volgt vastgesteld:  

* voor één schoolgaand kind € 30,-  

* voor twee schoolgaande kinderen € 50,-  

* voor drie of meer schoolgaande 

kinderen € 65,-  

(voor het schoolreisje en schoolkamp 

wordt apart betaald)  

 

Vanaf dit schooljaar maken we gebruik van 

‘Schoolkassa’. Een systeem dat gekoppeld 

is aan Parnassys en ons erg veel 

administratief werk uit handen neemt.  



 

 

Begin volgende week krijgt u per gezin een 

mail waarin een betaalverzoek is 

opgenomen en kunt u makkelijk via Ideal of 

SEPA de ouderbijdrage over maken. Mocht 

de ouderbijdrage problemen geven, dan 

kunt u altijd contact opnemen met de 

directeur van de school. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 


