
 

 

 

agenda 

week 48  week 49 
zondag 
22 november 
 

  zondag  
29 november 
 

 

maandag 
23 november 
 

  maandag  
30 november 
 

 

dinsdag 
24 november 
 

  dinsdag 
1 december 
 

 

woensdag 
25 november 
 

  woensdag  
2 december 
 

Samen vieren 

donderdag  
26 november 
 

  donderdag  
3 december 
 

 

vrijdag  
27 november 
 

  vrijdag  
4 december 
 

Sinterklaasviering op school 

zaterdag  
28 november 
 

  zaterdag  
5 december 
 

 
 
 

 week 50  week 51 
zondag  
6 december 
 

 
 

Juf Anne jarig (34 jaar) 

 zondag  
13 december 
 

 

maandag  
7 december 
 

  maandag  
14 december 
 

 

dinsdag 
8 december 
 

Studiemiddag (kinderen vanaf 12:00 uur 
vrij) 

 dinsdag 
15 december 
 

 

woensdag  
9 december 

  woensdag  
16 december 
 

 

donderdag  
10 december 
 

  donderdag  
17 december 
 

 

vrijdag  
11 december 
 

 
 

Niek 5 jaar (groep 1/2) 

 vrijdag  
18 december 

Kerstviering  
Kerstvakantie (kinderen vanaf 12:00 uur vrij) 

zaterdag  
12 december 
 

  zaterdag  
19 december 
 

 
Cas 9 jaar (groep 3/4) 

Alex 9 jaar (groep 5/6) 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Geef licht! 
Stef Bos heeft speciaal voor de kerstcampagne van Kerk in Actie een lied geschreven.  
Het lied heet ‘Geef licht’. Hij deed dit in 2018, maar het  adventsnummer is zeker in 
deze tijd actueel.  We naderen het einde van 2020. Een jaar wat grotendeels in het 
teken stond van het coronavirus. Voor velen een jaar om snel te vergeten. Laten we 
daarom naar elkaar blijven omzien en elkaar een beetje ‘Licht’ geven.  
En Hij geeft licht, Geeft licht!  
Voor een uitweg uit het donker  
Voor wat er vaak niet is  
Dus geef licht, Geef licht!  
Geef alles wat je hebt, Geef de liefde een gezicht. 



 

 

jarig in de kerstvakantie 

In de kerstvakantie zijn de volgende kinderen 

en leerkrachten jarig: 

Zo 20 december Meester Ruben, 23 jaar 

Do 24 december Sam 11 jaar, groep 5/6 

Di 29 december Juf Lieneke, 48 jaar 

Wo 30 december Yaronne  9 jaar, groep 5/6 

Vr 1 december Yoav 11 jaar, groep 7/8 

 

warme(re) kleding 

Vanwege het coronavirus hebben we de ramen 

in de klas regelmatig open om goed te kunnen 

ventileren. Tevens beschikt de school over een 

ventilatiesysteem. Toch kan het zo zijn dat het 

in de herfst en winter kouder in de klassen is 

dan we gebruikelijk gewend zijn. Warme(re) 

kleding zou dan prettig zijn voor uw kind. Wilt 

u hier rekening mee houden?  

zending 

Al enige tijd zamelen we geld in voor de Full 

Primary School van Nkhoma in Malawi. Het is 

een grote basisschool waar het aan de nodige 

basisvoorzieningen ontbreekt. Wat voor ons 

heel normaal is (tafels, stoelen, schriften, etc.), 

is daar heel bijzonder. Zullen we met elkaar 

omzien naar deze school? Alle kleine beetjes 

helpen. We hebben vanuit de HSN rechtstreeks 

contact met deze school. We kunnen u 

vertellen dat al het geld besteed wordt aan 

essentiële basisvoorzieningen. Inmiddels 

hebben we een geldmeter in de klas om bij te 

houden hoeveel geld we hebben opgehaald. 

Mooi om te zien dat er zelfs kinderen zijn die 

acties opzetten om nog meer geld in te 

zamelen. 

 

 
 

sinterklaasviering 

Ondanks alle coronabeperkingen, is het 

Sinterklaas toch gelukt om naar Nederland te 

komen. In zijn overvolle agenda heeft hij ook 

ruimte gemaakt om de Appelgaard te 

bezoeken. Op vrijdag 4 december zal hij ‘s 

ochtends langskomen. Wel zal hij later dan 

gebruikelijk aankomen. Aangezien Sinterklaas 

vanwege zijn ouderdom toch wel tot een 

risicogroep behoort, willen we u met klem 



 

 

vragen om als ouders niet te blijven wachten. 

Zo houden we Sinterklaas en onszelf gezond.  

 

ouderenquête  

Deze week krijgt u een uitnodiging om de 

ouderenquête in te vullen. Deze enquête 

nemen we eens in de twee jaar af. Uw mening 

is voor ons enorm belangrijk, omdat we ons 

onderwijs hierdoor nog beter kunnen 

afstemmen op de kinderen. Vult u de enquête 

allemaal in? Alvast bedankt! 

 

kerstviering 

De kerstviering zullen we houden op 

vrijdagochtend 18 december. Vanwege de 

coronabeperkingen zullen we ook dit zonder 

ouders doen. We hopen er een mooie en 

gedenkwaardige viering van te maken.  

 

studiedagen 2021 
Vanwege de aanstaande renovatie (start 

augustus 2021) was het voor ons nog 

onduidelijk wanneer we de studiedagen in 

2021 konden plannen. Inmiddels kan ik u meer 

duidelijkheid geven over de studiedagen in 

2021. De volgende momenten hebben we 

gepland: 

 

di 8 december 2020 middag 

wo 17 februari 2021 hele dag 

ma 19 april 2021 middag 

do 17 juni 2021 hele dag 

do 15 juli 2021 hele dag 

vrijdag 16 juli 2021 hele dag 

Zoals u kunt zien hebben we de laatste twee 

dagen voor de zomervakantie vrij gepland. 

Deze twee dagen hebben we nodig om te 

kunnen verhuizen naar de Bizetlaan.  

 


