
 

 

 

 

 

 

agenda 

week 28  week 29 
zondag 
5 juli 
 

Psalm 90:9 (groep 3 – 8)  zondag  
12 juli 
 

 

maandag 
6 juli 
 

 
 

Amy jarig (groep 7/8) 

 maandag  
13 juli 
 

 

dinsdag 
7 juli 
 

  dinsdag 
14 juli 
 

Doorschuifmiddag 

woensdag 
8 juli 
 

  woensdag  
15 juli 
 

Eindfeest  

donderdag  
9 juli 
 

  donderdag  
16 juli 
 

 

vrijdag  
10 juli 
 

Afscheidsavond groep 8  vrijdag  
17 juli 
 

Begin zomervakantie (leerlingen vanaf 12:00 
uur vrij)                        Mieke jarig (groep 7/8) 

Juf Mariëtte jarig (57 jaar) 

zaterdag 
11 juli 

  zaterdag  
18 juli 
 

 

week 30  week 31 
zondag  
19 juli 
 

zomervakantie 
 

Maud jarig (groep 5/6) 

 zondag  
26 juli 
 

zomervakantie 
 

Tim jarig (groep 7/8) 

maandag  
20 juli 
 

zomervakantie  maandag  
27 juli 
 

zomervakantie 

dinsdag 
21 juli 
 

zomervakantie  dinsdag 
28 juli 
 

zomervakantie 

woensdag  
22 juli 

zomervakantie  woensdag  
29 juli 
 

zomervakantie 

donderdag  
23 juli 
 

zomervakantie 
 

Jaëlla jarig (groep 5/6) 

 donderdag  
30 juli 
 

zomervakantie 

vrijdag  
24 juli 
 

zomervakantie 
Iris jarig (groep 3/4) 

Fayenn jarig (groep 3/4) 

 vrijdag  
31 juli 

zomervakantie 

zaterdag  
25 juli 
 

zomervakantie  zaterdag  
1 augustus 
 

zomervakantie 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Terugkijken en vooruitkijken 
Het einde is in zicht. Het einde van het schooljaar 2019-2020. In deze laatste weken is het ook 
de periode aangebroken van terugkijken. Hoe is 2019-2020 gegaan? Zijn we tevreden? Zien we 
ontwikkelpunten?  
Als we terugkijken zijn we geneigd in te zoomen op de resultaten, maar is het niet waardevoller 
om terug te kijken naar het proces? We focussen ons op de cijfers die in het rapport staan, maar 
is het niet belangrijk dat onze kinderen doorzettingsvermogen hebben getoond toen het even 
tegen zat? Dat ze geleerd hebben om strategieën toe te passen en samen te werken.  
Wellicht zijn we tevreden dat een kind ontwikkeling gemaakt heeft op een leerachterstand. 
Hopelijk zijn we ook bewust dat leerlingen zoveel meer talenten hebben, dat we ze mogen 
waarderen in hun ‘uniek zijn. Hoe ze met hun kwaliteiten het verschil maken.  
Unieke en talentvolle kinderen die het verschil mogen maken in deze wereld gaan we de 
komende weken uitzwaaien. Groep 8, het ga jullie goed! Kijk maar vooruit! God gaat met jullie 
mee. Hij zal helpen. Heel veel succes op jullie verdere levenspad.  
. 
 
  
 



 

 

welkom! 

In de afgelopen weken zijn Thijs en Hesse 

Schipper op de Appelgaard begonnen. Thijs zit 

in groep 6 en Hesse zit in groep 3. Thijs en 

Hesse, we wensen jullie een fijne en leerzame 

tijd toe op de Appelgaard. 

 

jarig in de vakantie 

Naast de jarigen die in al genoemd zijn in deze 

nieuwsbrief, zijn de volgende kinderen en 

leerkrachten jarig: 

Di 4 augustus Jord (groep 3/4) 

Ma 10 augustus Tanitha (groep 5/6) 

Do 13 augustus Tess (groep 5/6) 

Do 13 augustus Max (groep 5/6) 

Vr 14 augustus Romynn (groep 7/8) 

Ma 17 augustus Juf Andrea (38 jaar) 

Ma 24 augustus Tim (groep 3/4) 

 

We wensen alle jarigen een fijne verjaardag 

toe.  

 

regels rondom corona 

Per 1 juli zijn de regels rondom het coronavirus 

landelijk versoepeld. De maatregelen die we 

vanaf 8 juni jl. hebben ingesteld willen we 

vooralsnog doorzetten tot aan de 

zomervakantie. Na de zomervakantie volgen er 

mogelijk aanpassingen/versoepelingen op de 

huidige regels.  

De belangrijkste regels tot aan de 

zomervakantie zijn: 

 

- Houd ten allen tijde 1,5 meter afstand.  

- Pas zoveel mogelijk het ‘kiss ’n ride’-

principe toe (kind afzetten en weer 

doorrijden). 

- Bij het ophalen zoveel mogelijk bij de 

eigen auto blijven en direct vertrekken 

als uw kind(eren) bij u zijn.  

- Geen samenscholing bij het hek/lijn. 

Na schooltijd gaan de kinderen direct 

naar huis. 

- Ouders vooralsnog niet op het 

schoolplein en in de school, tenzij hier 

door de leerkrachten toestemming 

voor gegeven is.  

 

We hopen op uw begrip en dat we elkaar hierin 

ondersteunen voor de veiligheid en het welzijn 

van onze kinderen, ouders en leerkrachten. 

 

afscheidsavond groep 8 

Aanstaande vrijdagavond zullen we afscheid 

nemen van groep 8. Door de coronacrisis zal 

deze avond anders zijn dan de voorgaande 

jaren. Alleen de ouders van de leerlingen van 

groep 8 en de leerkrachten van de Appelgaard 

zijn uitgenodigd. We hopen er een mooie en 

gedenkwaardige avond van te maken met de 

kinderen en ouders van groep 8.  

 

eindfeest 

Woensdag 15 juli organiseren we in alle 

groepen een eindfeest. In alle groepen worden 

er leuke activiteiten georganiseerd om het jaar 

af te sluiten. De leerkrachten van elke groep 



 

 

informeren u nog over de invulling van deze 

dag. We zullen de ochtend afsluiten door met 

elkaar friet te eten.  

 

doorschuifmiddag 

Dinsdag 14 juli hebben we de jaarlijkse 

doorschuifmiddag. Uw kind zal dan 

kennismaken met de nieuwe klas en de 

leerkracht(en).  

 

schoonmaakavond 

De schoonmaakavond die gepland stond op 

dinsdag 7 juli zal in verband met corona niet 

doorgaan. We proberen de schoonmaak 

zoveel mogelijk intern op te pakken.  

 

Parro 

Op dit moment maken we gebruik 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 zijn als team aan het onderzoeken hoe en 

op welke manier we Parro in kunnen gaan 

zetten. Op dit moment ervaren we de 

communicatie als positief.  

 

Niet iedereen krijgt push-up notificaties van de 

Parro-app op. Het is verstandig om dit in te 

schakelen bij de algemene instellingen van uw 

telefoon.  

 

renovatie-update 

Inmiddels wordt er steeds meer duidelijk 

rondom de renovatie. De eerste plannen zijn 

doorberekend en opnieuw aangepast. Zodra er 

meer duidelijkheid is, zullen we de 

voorgenomen plannen met u delen.  

De renovatie heeft enige vertraging 

opgelopen. Dit betekent dat de renovatie pas 

start na de zomervakantie van 2021. Dan pas 

kunnen we gebruik maken van het 

schoolgebouw aan de Bizetlaan.  

 
 

 

 



 

 

vertrek Elly van de Beek 

Met ingang van het nieuwe schooljaar stop ik  

met de secretariële ondersteuning van de 

directie op De Appelgaard. Na bijna 19 jaar 

deze taak te hebben uitgevoerd, mag ik het 

stokje doorgeven aan Nel Broers. Even 

terugkijkend op mijn Appel periode: In 2001 

werd ik benoemd bij de HSN als secretaresse 

en ben ik gestart met mijn werkzaamheden op 

De Appelgaard. In al die jaren heb ik diverse 

collega’s, ouders en leerlingen zien komen en 

gaan. Wat niet veranderd is in al die jaren is de 

school op een prachtige plek (de mooiste 

plaats van Gelderland )  met een team van 

hartelijke collega’s en ouders. Wat een 

spontaniteit en gastvrijheid heerst er op deze 

school; fantastisch! Ik heb dan ook altijd met 

veel plezier mijn werk op De Appelgaard 

uitgevoerd. Door een wijziging van taken op 

het bestuurskantoor is het helaas niet meer 

mogelijk om de werkzaamheden op Appel te 

blijven uitvoeren. Aangezien ik wel werkzaam 

blijf bij de HSN zal ik zo nu en dan nog op Appel 

aanwezig zijn en vandaar hierbij dan ook een 

hartelijke groet en wie weet tot ziens! Voor nu 

wens ik u en jullie een mooie vakantieperiode 

toe! 

 

Elly van de Beek- van Domselaar 

 

 

 

 

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.  

 


