
 

 

 

Extra nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief versturen we extra in 

verband met de laatste berichtgevingen voor 

de zomervakantie  

Tevens vindt u bij deze nieuwsbrief een extra 

brief van de HSN rondom de verlenging van de 

sluiting van de scholen.  

 

Nieuwe collega 

We hebben een invulling kunnen vinden voor 

de vacature van groep 7/8. Meester Rick 

Westeneng zal ons team komen versterken. 

Meester Rick is geen onbekende. Enkele jaren 

geleden heeft hij stage gelopen op de 

Appelgaard. Dit jaar heeft hij zijn LIO-stage 

afgerond op de Ichthusschool. We zijn erg blij 

dat meester Rick de duo gaat worden van juf 

Andrea. Juf Andrea zal op maandag, dinsdag en 

woensdag voor groep 7/8 staan. Meester Rick 

zal dit op donderdag en vrijdag doen.  

 

Invulling groep 5/6 

Juf Mariëtte zal tot aan de herfstvakantie op 

donderdag groep 5/6 les gaan geven. Uiteraard 

zijn we erg blij met de inzet en flexibiliteit van 

juf Mariëtte. We zullen gaan kijken hoe we de 

donderdagen na de herfstvakantie in deze 

groep gaan opvullen. Hiervoor zijn diverse 

mogelijkheden.  

 

Nieuwe overblijfcoördinator 

Louise Meeuwis zal vanaf volgend 

schoolseizoen de taak van overblijfcoördinator 

overnemen. We zijn blij dat Louise het stokje 

overneemt van Sonja. Voor vragen rondom de 

overblijf kunt u na de zomervakantie contact 

opnemen met Louise, tel.: 06 – 51 09 77 21 

 

Ingezonden: Verzoek deelname onderzoek  
In het kader van de Corona-crisis wordt er 

vanuit de Radboud Universiteit onderzoek 

gedaan naar de nieuwsbeleving van kinderen 

(groep 6-7-8) in de Corona-crisis. Wat voor 

invloed heeft de Corona-crisis op hun emoties 

en gedrag (zowel positief als negatief)?  

Zie voor meer informatie de bijgevoegde brief.   

 

Openingsdienst  

Ieder schooljaar starten we op maandagavond 

met elkaar het schooljaar met de HSN 

openingssamenkomst. 

Helaas hebben we moeten besluiten dat de 

openingssamenkomst op 31 augustus niet 

door kan gaan i.v.m. de corona maatregelen. 

In de kerken zal op zondag 30 augustus 

voorbede gedaan worden voor de scholen en 

het nieuwe schooljaar. Op school zullen we op 

andere wijze stilstaan bij het openen van het 

schooljaar 2020-2021. 
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Ik wens jou… 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
. 
 
  
 



 

 

Informatieavond en kennismakings-

gesprekken 

Het is een goede gewoonte om in de eerste 

weken van het nieuwe cursusjaar een 

informatieavond te organiseren voor alle 

groepen. Vanwege de maatregelen rondom 

het coronavirus zal deze informatieavond niet 

doorgaan. We hopen u op andere wijze te 

informeren.  

De kennismakingsgesprekken zullen 

vooralsnog wel doorgaan. U ontvangt hier aan 

het begin van het nieuwe schooljaar meer 

informatie over. 

 

Vakantie  

Het team van de Appelgaard wenst u en jou 

een goede zomervakantie toe. Geniet ervan en 

we hopen elkaar op maandag 31 augustus in 

goede gezondheid te ontmoeten.  

 

 


