
 

 

 

 

 

 

agenda 

week 24  week 25 
zondag 
7 juni 
 

Psalm 74: 2 (groep 3-8)  zondag  
14 juni 
 

1 Korinthe 1: 3 (groep 4-8) 
 

Lieke jarig (groep 5/6) 
Willemijn jarig (groep 5/6) 

maandag 
8 juni 
 

  maandag  
15 juni 
 

 
 

Larissa jarig (groep 1/2) 

dinsdag 
9 juni 
 

  dinsdag 
16 juni 
 

 

woensdag 
10 juni 
 

 
 

Samuël jarig (groep 1/2) 

 woensdag  
17 juni 
 

 

donderdag  
11 juni 
 

  donderdag  
18 juni 
 

 

vrijdag  
12 juni 
 

  vrijdag  
19 juni 
 

 

zaterdag 
13 juni 

  zaterdag  
20 juni 
 

 

week 26  week 27 
zondag  
21 juni 
 

Ja is ja, nee is nee – Opwekking voor 
Kinderen 149 (groep 6-8) 

 zondag  
28 juni 
 

Psalm 150: 1 (groep 5-8) 

maandag  
22 juni 
 

  maandag  
29 juni 
 

 

dinsdag 
23 juni 
 

Studiemiddag (kinderen vanaf 12:00 uur 
vrij) 

 dinsdag 
30 juni 
 

 

woensdag  
24 juni 

  woensdag  
1 juli 
 

 
 

Joël jarig (groep 5/6) 

donderdag  
25 juni 
 

  donderdag  
2 juli 
 

 

vrijdag  
26 juni 
 

  vrijdag  
3 juli 

 

zaterdag  
27 juni 
 

  zaterdag  
4 juli 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Bedankt! 
Stil. Dat werden we vorige week.. Stil van het mooie en fleurige cadeau wat we van jullie kregen. 
Wat een waardering voor ons! Maar tegelijkertijd is die waardering ook wederzijds richting jullie 
als ouders. Wat een bijzondere tijd ligt er achter ons! Een tijd die veel van ons (ouders, kinderen 
en leerkrachten) heeft gevraagd. We hebben er van geleerd. We hebben met elkaar gelachen, 
gehuild. Misschien zijn we boos geweest. Gefrustreerd, of ging het ons gemakkelijk af. Hoe dan 
ook. We, ouders en leerkrachten, hebben het met alle liefde en inzet gedaan voor onze kinderen. 
Zo mooi om zo’n schitterende waardering te krijgen. Bedankt, lieve ouders en kinderen! We 
voelen ons geliefd. Net zoals jullie allemaal in ons hart zitten. We weten niet hoe de toekomst 
loopt. We weten alleen dat God erbij. Wat de toekomst ook brengt. We laten ons lijden door Zijn 
sterke hand. 
. 
 
  
 



 

 

schoolbrief heropening scholen 

Bij deze nieuwsbrief vindt u een aparte 

schoolbrief van de Appelgaard. In deze 

schoolbrief vindt u informatie hoe we de 

periode vanaf maandag 8 juni in gaan vullen.  

 

afronding huidig schooljaar 

Op advies van de intern begeleiders van de 

HSN hebben wij een aantal keuzes gemaakt 

voor het rapport en de toetsen. Daarnaast 

informeren we u over de (eventuele) 

oudergesprekken. 

 

rapport 

In de afgelopen tijd hebben wij (bijna) geen 

toetsen afgenomen, waardoor wij geen 

‘gewoon ’rapport kunnen maken. Daarom zal 

het een vervangend rapport zijn, wat meer 

weg heeft van een portfolio. We zien het als 

uitgelezen kans, omdat we bezig zijn met het 

vernieuwen van ons huidige rapport. 

 

toetsen 

De E-signalering zou in deze tijd nu worden 

afgenomen, maar we gaan minimaal toetsen 

afnemen. 

Vanuit het gezamenlijke overleg tussen de 

intern begeleiders van alle HSN scholen is 

ervoor gekozen om enkele cito-toetsen af te 

nemen. Deze toetsen worden afgenomen om 

keuzes te maken voor een passend 

onderwijsaanbod.  Groep 7 zal na de 

zomervakantie nog enkele toetsen maken.  

gespreksavond – 7 juli 

De gespreksavond van dinsdag 7 juli zal helaas 

niet doorgaan. Wel willen we u de 

mogelijkheid geven om in gesprek te gaan over 

de ontwikkeling van uw kind. Dit gesprek zal 

gevoerd worden via de telefoon of via 

videobellen. Over enkele weken krijgt u een 

uitnodiging waarin u zelf kunt aangeven of u in 

gesprek wilt met de leerkracht(en) van uw 

kind. Deze gesprekken zullen ’s middags 

plaatsvinden. U krijgt tijdig de planning van de 

leerkrachten. 

 

groep 7 

Groep 7 zal maandag 8 juni de NSCCT maken. 

Deze toets geeft informatie over het eerste 

VO-advies. Alle kinderen van groep 7 worden 

ingepland voor een 1e VO-adviesgesprek 

waarbij ook de ontwikkeling besproken wordt. 

Voor deze kinderen hoeft u dit niet zelf aan te 

geven. De leerkrachten maken hiervoor een 

planning en zullen dit tijdig versturen  

 

afscheidsavond groep 8 

Door de maatregelen rondom het coronavirus 

krijgt de afscheidsavond van groep 8 een 

andere invulling. De musical zal helaas niet 

doorgaan. Daarentegen zijn de kinderen 

samen met de leerkrachten bezig voor een 

gedenkwaardig afscheid. Over de verdere 

invulling wordt nog gecommuniceerd met de 

ouders.  

 



 

 

fruitdagen 

Op de Appelgaard is het een goede gewoonte 

om aandacht te besteden aan het belang van 

geode voeding. We willen gezonde 

tussendoortjes stimuleren. Daarom zijn 

dinsdag en donderdag onze ‘fruitdagen’.   

 

fotograaf 

Donderdag 11 juni zal de fotograaf aanwezig 

zijn op school. Dit zal anders verlopen dan 

normaal. De broertjes/zusjesfoto’s van 

kinderen die niet op de Appelgaard zitten 

kunnen helaas niet doorgaan. Er kunnen alleen 

broertjes/zusjesfoto’s gemaakt worden van  de 

gezinnen waarvan alle kinderen op de 

Appelgaard zitten. De foto’s worden gemaakt 

tegen een witte achtergrond. Er worden 

portret- en groepsfoto’s gemaakt. 

 

vakantierooster 2020-2021 

vakantie  eerste dag  laatste dag  
herfstvakantie  19-10-2020 23-10-2020  

kerstvakantie  21-12-2020 01-01-2021 

voorjaarsvakantie  22-02-2021 26-02-2021 

paasweekend  02-04-2021 05-04-2021 

koningsdag 27-04-2021  

meivakantie  03-05-2021  14-05-2021  

Pinksteren  24-05-2021 24-05-2021  

zomervakantie  19-07-2021  27-08-2021  

 

studiedag  datum  
vrijdag (hele dag) 02-10-2020 

dinsdag (middag) 08-12-2020 

 

De studiedagen na de kerstvakantie kunnen we 

nog niet plannen in verband met de geplande 

renovatie.  

 

Parro 

We gaan op school gebruik maken van Parro. 

Dit is een app waardoor het makkelijker wordt 

om te communiceren ouders. Leerkrachten 

kunnen zo gemakkelijk een berichtje sturen 

naar de ouders. Ook kunnen er foto’s op een 

veilige (AVG-proof) manier worden gedeeld.  

 

Tot aan de zomervakantie zal dit een pilot zijn. 

We gaan als team onderzoeken hoe en op 

welke manier we Parro in kunnen gaan zetten. 

Als alles goed gaat, willen we Parro na de 

zomervakantie inzetten als communicatie-

middel tussen school en ouders. U kunt de app 

downloaden. Zoek op ‘Parro in:  

 
Volgende week ontvangt u een email, zodat u 

Parro kunt gebruiken.  

 

 


