
 

 

 

agenda 

week 6  week 7 
zondag 
2 februari 
 

Daniël 2: 20 
 

Daniël jarig (groep 5/6) 

 zondag  
9 februari 
 

Mijn God is zo groot 
 

 

maandag 
3 februari 
 

 
 

Aniek jarig (groep 5/6) 

 maandag  
10 februari 
 

 

dinsdag 
4 februari 
 

  
 

Juf Bea jarig (64 jaar) 

 dinsdag 
11 februari 
 

 

woensdag 
5 februari 
 

Samen Vieren  woensdag  
12 februari 
 

 

donderdag  
6 februari 
 

  donderdag  
13 februari 
 

Proeftoets DIA groep 8 
 
 

vrijdag  
7 februari 
 

  vrijdag  
14 februari 
 

 

zaterdag 
8 februari 

  zaterdag  
15 februari 
 

 
 

Jill jarig (groep 5/6) 

week 8  week 9 
zondag  
16 februari 
 

Psalm 73: 12 
 

 zondag  
23 februari 
 

voorjaarsvakantie 
 

 

maandag  
17 februari 
 

  maandag  
24 februari 
 

voorjaarsvakantie 
 

 

dinsdag 
18 februari 
 

  dinsdag 
25 februari 
 

voorjaarsvakantie 

woensdag  
19 februari 

Studiedag (alle leerlingen vrij)  woensdag  
26 februari 
 

voorjaarsvakantie 

donderdag  
20 februari 
 

 
 

Joran jarig (groep 7/8) 

 donderdag  
27 februari 
 

voorjaarsvakantie 

vrijdag  
21 februari 
 

  vrijdag  
28 februari 

voorjaarsvakantie 

zaterdag  
22 februari 
 

  zaterdag  
29 februari 
 

voorjaarsvakantie 
 
 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Vechten voor onderwijs… 
Een vreemde titel eigenlijk… maar dat is wat er nog steeds gebeurt. Kinderen, mensen vechten 
voor onderwijs. Ook in Nederland. Focus je alleen maar op de stakingen van vorige week. 
Waarom vechten we (wereldwijd) voor onderwijs? Er zal één gemeenschappelijke deler zijn: alle 
strijders voor onderwijs geloven in de kracht van het onderwijs... Wat kan je met onderwijs veel 
bereiken. Oneindige mogelijkheden. In de (wereld)geschiedenis zijn er talloze leiders geweest 
die gestreden hebben voor dit belangrijke recht. Niet voor zichzelf, maar voor de toekomst. 
Omdat goed onderwijs een ijzersterke toekomst bouwt. Daarom is het beroep van leerkracht 
van onschatbare waarde. Het fundament wordt gelegd op de basisschool. Misschien zijn de 
leerkrachten wel de ‘echte wereldverbeteraars’…  
 
Net als Jezus… Hij kwam ook om voor ons een oneindige, heerlijke toekomst voor te bereiden… 
over een wereldverbeteraar gesproken… 
 

 
. 
 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=EiiaIAWU4Jk


 

 

Welkom! 

In de afgelopen periode zijn in groep 1/2 Finn 

Hoogmoed en Wilmar den Hollander 

begonnen. Finn en Wilmar, we wensen jullie 

een heel fijne en leerzame tijd toe op de 

Appelgaard 

 

Verantwoordelijkheid na schooltijd 

Het is een goede gewoonte dat er na schooltijd 

veel kinderen blijven spelen op ons mooie 

landgoed. Fijn als kinderen op deze manier met 

elkaar plezier hebben. Wel willen we u wijzen 

op de verantwoordelijkheid na schooltijd. Als 

school zijn we tot 15:15 uur verantwoordelijk 

voor uw kinderen. Na die tijd ligt de 

verantwoordelijkheid bij u als ouders.  

 

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. Over de precieze 

invulling wordt nog gecommuniceerd. Op die 

dag zal ook de kringloopwinkel van groep 7/8 

worden geopend. 

Groep 7/8 zal daarnaast nog een extra 

afsluiting doen. Zij verdiepen zich naast ‘het 

restaurant’ ook nog in ‘de politiek’.  

  

 

 

Studiedag  

Woensdag 19 februari hopen we als team een 

studiedag te houden. Deze studiedag zal ’s 

ochtends in het teken staan van de zorg. We 

hopen ons hierin te verdiepen, zodat we 

de zorg nog beter kunnen afstemmen op de 

onderwijsbehoeften op school-, groeps- 

en leerlingniveau. We hopen hiermee te 

streven naar een structurele 

kwaliteitsverbetering.  

 

Rapporten   

Anders dan vorig jaar, krijgen de leerlingen hun 

rapport dit jaar pas na de voorjaarsvakantie 

mee (vrijdag 6 maart). 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. In de week na de 

voorjaarsvakantie ontvangt u bericht over de 

precieze tijden. Noteert u al wel vast de datum 

in uw agenda?  

 

Fruitdagen 

Tot en met eind april doet de Appelgaard weer 

mee aan het EU Schoolfruitprogramma! Dit is 

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


 

 

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.  

Agenda komende periode 

Wo 5 februari Samen vieren 

Do 13 februari Proeftoets DIA gr. 8 

Wo 19 februari studiedag 

Ma 25 febr. – vr 1 

maart 

voorjaarsvakantie 

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 

 

 


