
 

 

 

agenda 

week 10  week 11 
zondag 
1 maart 
 

Abba, Vader, U alleen  zondag  
8 maart 
 

Psalm 91: 5 

maandag 
2 maart 
 

  maandag  
9 maart 
 

 
 

Henk jarig (groep 7/8)  

dinsdag 
3 maart 
 

  dinsdag 
10 maart 
 

Gespreksavond 

woensdag 
4 maart 
 

Samen Vieren  woensdag  
11 maart 
 

 

donderdag  
5 maart 
 

  donderdag  
12 maart 
 

 

vrijdag  
6 maart 
 

Rapport mee  vrijdag  
13 maart 
 

 

zaterdag 
7 maart 

  zaterdag  
14 maart 
 

 

week 12  week 13 
zondag  
15 maart 
 

Psalm 136: 1   zondag  
22 maart 
 

Psalm 142: 5 

maandag  
16 maart 
 

 
 

Joep jarig (groep 1/2) 

 maandag  
23 maart 
 

 

dinsdag 
17 maart 
 

  dinsdag 
24 maart 
 

 

woensdag  
18 maart 

  woensdag  
25 maart 
 

 
 

Ryan jarig (groep 5/6) 

donderdag  
19 maart 
 

  donderdag  
26 maart 
 

 
 

Tamar jarig (groep 3/4) 

vrijdag  
20 maart 
 

  vrijdag  
27 maart 

 

zaterdag  
21 maart 
 

  zaterdag  
28 maart 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Afrikaanse zegen 
The Lord, our God, blesses you:  
He makes your feet dance and gives strenght tot he poor.  
He fills your heart with tenderness and your eyes with joy; 
the Lord, our God, fills your ears with music and your nose with sweet smells; 
He fills your mouth with cheers and your souls with joy. 
 
He grants you the mercy of silence, over and over again: 
And the trust to a beautifull future. 
The Lord, our God, He gives us all the strenght to give faith, hope and love a face. 
The Lord blesses us: the Father, the Son and the Holy Spirit.  
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Welkom! 

Vandaag, maandag 2 maart, is Lena Herman 

Mostert begonnen in groep 1/2. Lena, we 

wensen jou een mooie en leerzame tijd toe op 

de Appelgaard.  

 

Thema-afsluiting  

Het thema ‘restaurant’ is in volle gang. Vol 

enthousiasme worden er tafels gedekt, 

gerechten bereid en gasten bediend. Mooi om 

de ontwikkeling bij de leerlingen te zien. We 

sluiten het thema af op donderdag 12 maart 

van 13:45 uur tot 14:45 uur.  

  

Rapporten   

Aanstaande vrijdag, 6 maart, krijgen de 

leerlingen hun rapport mee naar huis. 

Ongeacht de resultaten die in de rapporten 

komen te staan, zijn wij als team van de 

Appelgaard trots op de ontwikkeling van onze 

leerlingen (wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze 

weten).   

  

Spreekavond  

Dinsdag 10 maart houden we een spreekavond 

over de ontwikkeling van uw kind. Op deze 

middag/avond wordt u in de gelegenheid 

gesteld de vorderingen van uw zoon of dochter 

te bespreken. U wordt zo spoedig mogelijk 

geïnformeerd over de precieze tijden.  

 

 
 
 

Biddag – woensdag 11 maart 
Op woensdag 11 maart 2020 vieren we met de 

kinderen biddag. Het thema dit jaar is ’Vraag 

gerust!’ Ook dit jaar doen we dat samen met 

de kerken rondom een bijbelgedeelte. Dit keer 

staat het ‘Onze Vader’ centraal (Lukas 11: 1-13) 

en dan met name de zin: ‘Geef ons elke dag ons 

dagelijks brood’.  

Als Jezus gaat bidden, gebeurt er iets. De 

discipelen zien hoe Hij met Zijn Vader spreekt 

en voelen diep in zich het verlangen om ook zó 

te kunnen bidden. Ze vragen aan Jezus: ‘Heere, 

leer ons bidden!’ We luisteren op deze ‘biddag 

voor gewas en arbeid’ samen met de discipelen 

naar wat Jezus ons leert vanuit het ‘Onze 

Vader’. De focus leggen we op de zin: ‘Geef ons 

elke dag ons dagelijks brood’ en de 

gelijkenissen die Jezus volgens Lukas 11 daarop 

vertelt. Dit jaar zijn er biddagdiensten op 11 

maart in de Grote kerk en in de Fontein (beide 

diensten aanvang: 14.30 uur). 

 

Gymtijden – tijdelijke aanpassing gr. 5/6 
Groep 5/6 zal de komende periode op dinsdag 

sporten. Dit komt door een training die groep 

7/8 op de donderdagmiddag zal krijgen. Deze 

training vindt plaats in de sporthal en zal per 

keer ruim een uur duren.  

Sportkleding 
Met enige regelmatig komt het voor dat 

kinderen hun sportkleding en/of 

sportschoenen niet bij zich hebben. Wilt u er 

voor zorgen dat uw kind goede sportkleding en 



 

 

sportschoenen bij zich heeft voor het 

gymmen? Dit is belangrijk voor een goede 

hygiëne en veiligheid.  

Koningsspelen  
Het is bijna zover! Vrijdag 17 april zullen we 

weer met elkaar de Koningsspelen vieren.   

We beginnen de dag met een gezamenlijk 

ontbijt.  De kinderen hoeven thuis dus niet te 

eten.   

Daarna zullen we met elkaar de Koningsspelen 

vieren doormiddel van spelletjes. Het is handig 

als de kinderen kleding en schoenen dragen 

waarin ze goed kunnen bewegen.  

Voor een tussendoortje wordt gezorgd. Bij 

mooi weer is het verstandig om wat extra 

water mee te nemen.   

's Middags mogen de kinderen van groep 5 t/m 

8 gezelschapsspelletjes meenemen om die 

middag met elkaar te spelen. We hopen op een 

zonnige sportieve dag!  

We zoeken ouders die deze ochtend kunnen 

helpen tijdens het ontbijt en met het 

begeleiden van de spelletjes. 

Opgeven kan bij juf Anne: a.vandenborn@hsn-

scholen.nl 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Dit jaar wordt het schoolvoetbaltoernooi 

georganiseerd door Sparta Nijkerk en Nijkerk 

sportief en gezond. Dit zal plaatsvinden op 

woensdagmiddag 13 mei 2020. 

Als er genoeg aanmeldingen zijn, zal De 

Appelgaard weer meedoen met een team van 

kinderen uit groep 7/8. 

De inschrijflijsten hangen aan de deur van de 

groep. Zodra het programma bekend is, zullen 

de ouders van de kinderen die mee doen per 

mail een brief met nadere informatie over het 

schoolvoetbaltoernooi ontvangen.   

Vindt u het leuk om de teams te trainen en 

tijdens het schoolvoetbaltoernooi te 

coachen/begeleiden? Dan kunt u zich opgeven 

bij juf Anne (a.vandenborn@hsn-scholen.nl) 

 

Agenda komende periode 

Wo 4 maart Samen vieren 

Vr 6 maart Rapporten mee 

Di 10 maart Gespreksavond 

Wo 1 april Samen vieren 

Do 9 april Paasviering 

Vr 10 april Goede Vrijdag 

Ma 13 april  2e Paasdag 

Do 16 april DIA-Eindtoets gr. 8 

Vr 17 april Koningsspelen 

Ma 20 april Studiemiddag 

Vr 24 april Start meivakantie 

Wo 13 mei Samen Vieren 

Wo 13 mei Voetbaltoernooi 

Ma 25 mei  Schoolreis ( gr. 1-6) 
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