
 

 

 

Extra nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief versturen we extra in 

verband met enkele berichtgevingen in deze 

periode van corona.  

 

Contact 

Naast onze onderwijskundige taak, voelen wij 

het ook als onze plicht om contact met de 

leerlingen en hun ouders te houden. Vanaf 

deze week worden de gezinnen eens per week 

gebeld. Normaal gesproken belt de 

groepsleerkracht op. Voor de gezinnen die 

meerdere kinderen op de Appelgaard hebben, 

wordt er per week door een andere 

groepsleerkracht gebeld.  

 

Mochten de leerlingen (extra) behoefte 

hebben aan contact met de eigen 

groepsleerkracht wilt u dit dan per mail laten 

weten aan de betreffende 

groepsleerkracht(en)? 

 

Bijbelverhaal 

Juf Tirza (groep 5/6) heeft een Bijbelverhaal 

opgenomen op video. Ze hoopt in de loop van 

deze week meerdere Bijbelverhalen met jullie 

te delen. Hierbij de link: 

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

ZtUw&t=4s 

 

Thuis Bieb 

Omdat het belangrijk is dat de kinderen blijven 

lezen is het idee ontstaan om de Thuis Bieb op 

te richten.  

De Appelgaard heeft een heleboel nieuwe 

boeken gekocht en deze willen we beschikbaar 

stellen om te lenen. 

 

Om het besmettingsgevaar te beperken 

hebben we de richtlijnen van het RIVM 

geraadpleegd. 

 

- De boeken blijven na gebruik 24 uur ingepakt 

- Na 24 uur worden de boeken huishoudelijk 

schoongemaakt 

- De boeken worden per stuk ingepakt 

- De boeken kan je bij de voordeur uit een krat 

pakken 

- Er staat handalcohol om je handen te 

desinfecteren 

- Het is niet de bedoeling om aan te bellen of 

binnen te komen. 

 

Spelregels: 

1. Stuur een Whatsapp bericht met het 

leesniveau van je kind door aan Sonja 06-

25207245 

2. Sonja stuurt een foto met de beschikbare 

titels terug 
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Je hoeft niet bang te zijn… 
 
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit. 
. 
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3. Kies een titel en app deze door 

4. Sonja zorgt ervoor dat de volgende dag het 

boek ingepakt klaar ligt in het boekenkrat bij 

de voordeur en zal dit bevestigen via 

Whatsapp 

5. Je mag 1 titel per kind kiezen 

6. Boeken mag je maximaal 14 dagen in je bezit 

hebben. 

7. Graag het boek terugbrengen en verpakken 

in plastic of papier 

8. Wees zuinig op de boeken, als boeken kwijt 

raken ben je hier verantwoordelijk voor. 

 

Adres van de Thuis Bieb: 

 

Kamersteeg 4, 3862 PJ Nijkerk, de Thuis Bieb is 

dag en nacht open  

 

Brief van de burgemeester 

In de bijlage vindt u een brief van de 

burgemeester. We vragen u om deze brief 

samen met uw kind(eren) te lezen. Fijn dat 

onze burgemeester de Nijkerkse jeugd op deze 

manier bemoedigt.  

 

 

 


