
 

 

 

agenda 

Week 36  week 37 
zondag 
30 augustus 
 

  zondag  
6 september 
 

 

maandag 
31 augustus 
 

Start schooljaar 2020-2021 
Samen Vieren 11:00 uur 

Dana 7 jaar (groep 3/4) 

 maandag  
7 september 
 

 

dinsdag 
1 september 
 

  dinsdag 
8 september 
 

Jurre 8 jaar (groep 5/6) 
Sijmen 9 jaar (groep 5/6) 

Meester Rick jarig (23 jaar) 

woensdag 
2 september 
 

Samen Vieren  woensdag  
9 september 
 

 

donderdag  
3 september 
 

  donderdag  
10 september 
 

 

vrijdag  
4 september 
 

  vrijdag  
11 september 
 

 

zaterdag  
5 september 
 

 
 

 zaterdag  
12 september 
 

 
 
 

 week 38  week 39 
zondag  
13 september 
 

  zondag  
20 september 
 

 

maandag  
14 september 
 

Kennismakingsgesprekken 
 

Jasmijn 11 jaar (groep 7/8) 

 maandag  
21 september 
 

 

dinsdag 
15 september 
 

Kennismakingsgesprekken 
 

 dinsdag 
22 september 
 

 

woensdag  
16 september 

Kennismakingsgesprekken 
 

 

 woensdag  
23 september 
 

Schoolkamp groep 7/8 

donderdag  
17 september 
 

Kennismakingsgesprekken 
Luke 9 jaar (groep 5/6) 
Henk 5 jaar (groep 1/2) 

 donderdag  
24 september 
 

Schoolkamp groep 7/8 

vrijdag  
18 september 
 

Kennismakingsgesprekken 
 

Joost 7 jaar (groep 3/4) 

 vrijdag  
25 september 

Schoolkamp groep 7/8 

zaterdag  
19 september 
 

  zaterdag  
26 september 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Sta op en schitter! 
We gaan weer beginnen! De klassen zijn ingericht en als team hebben we onze eerste vergadering 
achter de rug. Vol nieuwe energie en motivatie staan we klaar om jullie kinderen ook komend 
schooljaar te helpen om zich te ontwikkelen. Om jullie kinderen te laten stralen.  
Als team hebben we stil gestaan bij de woorden van Jesaja 60:1 ‘Sta op en schitter, je licht is 
gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.’ We mogen als leerkrachten en als school in het 
licht van God staan en dat weerkaatsen naar onze kinderen. Dit doen we niet door hoe we eruit 
zien of de woorden die we spreken, maar door wie we willen zijn: 
Een school waar onuitblusbare hoop en onuitputtelijke liefde gevonden mag worden. Iedere dag 
weer. Voor ieder kind. Voor iedere ouder. Zodat we als schoolgemeenschap ook dit jaar mogen 
fel mogen ‘schitteren’ voor elkaar, maar bovenal voor onze Hemelse Vader. We wensen u allen 
een goed en gezegend nieuwe schooljaar toe.  



 

 

even voorstellen: Rick Westeneng 

Hallo allemaal! 

Via deze weg wil ik graag even van de 

gelegenheid gebruik maken om mij aan u voor 

te stellen. Mijn naam is Rick Westeneng en ik 

kom uit Zwartebroek.  

Dit schooljaar zal ik op de donderdag en vrijdag 

werken in groep 7/8. Een aantal van u zal mij 

misschien nog herinneren, 6 jaar geleden heb 

ik een jaar stage gelopen als 

onderwijsassistent. Afgelopen jaar heb ik mijn 

PABO diploma behaald en kijk er naar uit aan 

de slag te gaan op de Appelgaard! Naast de 

Appelgaard zal ik ook 3 dagen werkzaam zijn 

op de Ichthusschool in Nijkerk.  

Ik kijk er naar uit volgende week te starten en 

de kinderen en u als ouders beter te leren 

kennen! 

even voorstellen: Jonneke  Koenderink 

Mijn naam is Jonneke Koenderink. Ik ben 

getrouwd en heb twee kinderen.   

Ik ben al meer dan 12 1/2  jaar werkzaam 

binenn de HSN (eerst Maranathaschool, 

daarna Rehobothschool). Na een periode van 

ziekte ga ik de komende periode re-integreren 

op de Appelgaard. 

Ik kijk ernaar uit om jullie kinderen te 

ontmoeten, te leren kennen en een stukje te 

mogen begeleiden in hun ontwikkeling.  

Wie weet tot ziens!  

coronamaatregelen 

We hebben nog steeds te maken met het 

coronavirus. De maatregelen zoals we dit 

hanteerden voor de zomervakantie zullen we 

dan ook zoveel mogelijk doorzetten. Hieronder 

staan de maatregelen puntsgewijs genoemd: 

- Als u uw kinderen heeft afgeleverd of 

opgehaald, direct vertrekken om drukte en 

contactmomenten zoveel mogelijk te 

vermijden (kiss ’n ride).  

We willen dit graag benadrukken, mede ook 

voor een goede doorstroming van het verkeer. 

Hierdoor ontstaan er minder gevaarlijke 

situaties. 

- Het schoolplein niet betreden, tenzij u dit met 

de leerkracht besproken heeft. 

- Wanneer het mogelijk is, wilt u dan op de fiets 

komen? 

- Voor kinderen die zelfstandig naar school 

komen is het dringende advies om zo laat 

mogelijk te komen en meteen na schooltijd 

naar huis te gaan. 

- Spelen na schooltijd is niet toegestaan. 

- Afspraken met ouders gebeuren vooralsnog 

zoveel mogelijk telefonisch. In enkele gevallen 

zullen we een afspraak maken op school. We 

houden de 1,5 meter in acht. 

 

 



 

 

Bent u samen met uw kinderen deze week 

terug gekomen uit een ‘oranje’ gebied, wilt u 

dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met 

Jan-Willem, directie.appelgaard@hsn-

scholen.nl   

 

openingssamenkomst gaat helaas niet door 

De openingssamenkomst gaat helaas niet door 

vanwege de coronamaatregelen. Ds. J.J.G. den 

Boer heeft namens de predikanten een 

opening geschreven die je hier kunt lezen. Ook 

zal er in de kerken komende zondag een zegen 

worden gevraagd voor het nieuwe schooljaar. 

 

 

kennismakingsgesprekken 

Zoals elk jaar zullen ook dit jaar 

kennismakingsgesprekken plaatsvinden. Deze 

kennismakingsgesprekken zijn dit jaar bedoeld 

voor nieuwe leerlingen en voor de leerlingen 

uit groep 1, groep 3, groep 5 en groep 7. In 

enkele gevallen kan de leerkracht ook de 

ouders uitnodigen van leerlingen van een 

andere groep. Om de coronamaatregelen in 

acht te nemen zullen de gesprekken 

telefonisch of online plaatsvinden. In sommige 

gevallen zal het gesprek op school 

plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 

meter. U ontvangt hiervoor tijdig een 

uitnodiging van de groepsleerkracht. 

 

 

sporttijden en maatregelen 

Voor de vakantie hebben we tijdens de 

coronacrisis niet meer gesport in sporthal ‘De 

Baggelaar’. In tegenstelling tot de andere 

coronamaatregelen, zullen we wel weer gaan 

sporten in de sporthal. U mag van ons 

verwachten dat we de maatregelen in acht 

nemen: 

 

- Tijdens de busrit dragen volwassenen 

een mondkapje; 

- We hanteren een juiste hygiëne; 

- De sporthal is voorzien van een goed 

functionerend ventilatiesysteem.  

 

Op  dinsdagmiddag  zullen  de  groepen 1/2 en 

3/4 samen   met   de   bus   naar   de   sporthal   

gaan   en gelijktijdig sporten. Op 

donderdagmiddag is het de beurt aan groep 

5/6 en  7/8.   Wilt   u   zorgen   dat   de   kinderen   

goede sportkleding   en –schoenen (geen   

zwarte   zool) dragen tijdens sport? De eerste 

week sporten we nog niet!  

 

zendingsgeld 

Het komende half jaar blijven we geld 

inzamelen voor Nkhoma Primary School in 

Malawi. We hopen op deze manier het verschil 

te mogen maken voor deze school. Van het 

geld worden benodigdheden voor school 

(meubilair, boeken, schriften, pennen, etc) 

aangeschaft.    Alvast   enorm   bedankt   voor   

jullie steun! 

mailto:directie.appelgaard@hsn-scholen.nl
mailto:directie.appelgaard@hsn-scholen.nl
https://appelgaard.hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/08/HSN-ouderinfo-opening-schooljaar.pdf


 

 

pantoffels  

Op  de  Appelgaard  is  het  een  goede  

gewoonte  dat de    kinderen bij    binnenkomst    

hun    schoenen uittrekken  en  hun  pantoffels  

aantrekken. De kinderen vanaf groep 3 dragen 

bij ons pantoffels. Zou u de pantoffels weer 

willen meegeven? 

 

 

fruitdagen  

Ook   dit   schooljaar   willen   we   stimuleren   

dat leerlingen gezonde tussendoortjes 

meenemen naar school.  Net  zoals  

voorgaande  jaren  zullen  dinsdag en 

donderdag ‘fruitdagen’ zijn. 

 

 

lied-en vertelrooster (2020-2021)  

Ook  dit  jaar  leren  we  de  kinderen  liederen  

aan  en vertellen  we  verhalen  uit  de  Bijbel  

De liedlijst en het vertelrooster zijn op de site 

van de Appelgaard te vinden. Het lied van de 

week wordt in de groepen gedurende de week 

gezongen. 

 

 

Parro 

We maken 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.  

We zijn als team aan het onderzoeken hoe en 

op welke manier we Parro in kunnen gaan 

zetten. Als alles goed gaat, willen we Parro 

inzetten als communicatiemiddel tussen 

school en ouders. U kunt de app downloaden. 

Zoek op ‘Parro’ in:  

 

 

 
 

Toestemming voor foto’s enz.  

Iedere ouder/verzorger heeft wel of niet 

toestemming gegeven voor het gebruik van 

beeldmateriaal en / of de naam van uw 

kind(eren) door de school.  

 

Wij brengen dit jaarlijks onder uw aandacht, 

omdat uw mening natuurlijk kan wijzigen. 

Mocht u uw toestemming willen intrekken, of 

mocht u alsnog toestemming willen geven, wilt 

u dit aan bij de directie van de school 

doorgeven? 

  
 

https://hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/07/lied-en-tekstlijst-2020-2021.pdf
https://hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2020/07/bijbelrooster-HSN-2020-2021-jaar-1.pdf


 

 

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 

 

 

 


