
 

 

 

agenda 

week 44  week 45 
zondag 
25 oktober 
 

Opw. 446 – Daar is kracht (groep 3-8)   zondag  
1 november 
 

Psalm 1: 2 (groep 5-8) 
 

Imke 11 jaar (groep 7/8) 

maandag 
26 oktober 
 

  maandag  
2 november 
 

 

dinsdag 
27 oktober 
 

  dinsdag 
3 november 
 

 

woensdag 
28 oktober 
 

  woensdag  
4 november 
 

Dankdag  
Schoolontbijt  

donderdag  
29 oktober 
 

  donderdag  
5 november 
 

 

vrijdag  
30 oktober 
 

  vrijdag  
6 november 
 

 

zaterdag  
31 oktober 
 

 
 

Jelka 5 jaar (groep 1/2) 

 zaterdag  
7 november 
 

 
 
 

 week 46  week 47 
zondag  
8 november 
 

Psalm 100: 4 (groep 1-8) 
 

Wiegert 8 jaar (groep 5/6) 

 zondag  
15 november 
 

Van A tot Z (groep 5-8) 

maandag  
9 november 
 

 
 

Wilmar 5 jaar (groep 1/2)  

 maandag  
16 november 
 

 

dinsdag 
10 november 
 

  dinsdag 
17 november 
 

 
 

 

woensdag  
11 november 

 
Luuk 9 jaar (groep 5/6) 

Guus 11 jaar (groep 7/8) 

 woensdag  
18 november 
 

 

donderdag  
12 november 
 

  donderdag  
19 november 
 

 

vrijdag  
13 november 
 

  vrijdag  
20 november 

 

zaterdag  
14 november 
 

 
Julian 5 jaar (groep 1/2) 

Meester Jan-Willem jarig (37 jaar) 

 zaterdag  
21 november 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Herfst 
Afgelopen week mochten we uitrusten en genieten van de herfstvakantie. Persoonlijk geniet ik altijd enorm 
van de herfst. Door de coronamaatregelen werden we beperkt in het doen van activiteiten. Gelukkig konden 
we wel wandelen. Ik heb het diverse keren gedaan samen met mijn vrouw en zoons. Mijn zoons waren vooral 
enthousiast bezig met het zoeken van eikels, kastanjes en dennenappels. Waar ik in dit jaargetijde van geniet 
is de schitterende kleurenpracht. Onmogelijk om na te maken. Het hoeft ook niet, we mogen ervan genieten! 
Genieten van Gods grootheid. Door alles heen laat Hij zijn macht en pracht zien. Ik kan iedereen aanraden 
om hier tijd voor uit te trekken.  
 
God is een kunstenaar, 
een grote kunstenaar, 
want wat Hij maakte 
is zo wow, zo wonderbaar. (opwekking voor kids 301) 

 



 

 

welkom – juf Tonia van den Hengel 

Vanaf deze week zal juf Tonia van den Hengel 

op donderdag groep 5/6 les gaan geven. Juf 

Tonia is geen onbekende. Vorig jaar heeft ze 

ook een periode op de Appelgaard gewerkt in 

groep 5/6. We zijn dankbaar dat juf Tonia ons 

team komt versterken en wensen haar een 

fijne tijd toe bij ons op de Appelgaard.  

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?  

dringend: overblijfouders gezocht! 

We zoeken nog steeds met spoed enkele 

enthousiaste overblijfouders die ons helpen 

met overblijven. We hebben nog steeds een 

tekort wat met moeite opgevangen kan 

worden. Dit leidt in sommige gevallen tot 

onoverzichtelijkheid en gevaarlijke situaties bij 

het overblijven. Met name voor de maandag 

en de vrijdag zijn we dringend op zoek naar 

overblijfouders. Mocht u in de gelegenheid 

zijn, uw hulp is meer dan welkom! U kunt 

contact opnemen met Sonja van den Hazel 

(sonja@vandenhazel.nl) of mailen naar 

directie.appelgaard@hsn-scholen.nl. Als er 

niet voldoende overblijfouders zijn, zullen we 

binnenkort op zoek moeten gaan naar andere, 

wellicht duurdere oplossingen voor de 

tussenschoolse opvang.  

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.  

 

nieuw thema 

Vandaag zijn we gestart met het nieuwe 

thema. We duiken met elkaar de geschiedenis 

in. Vanmorgen kwamen de leerkrachten al als 

personen uit de geschiedenis het schoolplein 

op. We hopen in het komende thema veel te 

leren over hoe de mensen toen leefden. Vraagt 

u ernaar bij uw kinderen?  

 
dankdag 

Woensdag 4 november vieren we Dankdag 

met elkaar. Het is bijzonder om juist deze tijd 

stil te staan bij alles waar we dankbaar voor 

kunnen zijn! 

mailto:sonja@vandenhazel.nl
mailto:directie.appelgaard@hsn-scholen.nl


 

 

Helaas kunnen we dit jaar i.v.m. alle 

maatregelen niet fysiek aan sluiten bij één van 

de kerkdiensten (online natuurlijk wel). 

In de week van dankdag zullen we stil staan bij 

het thema ‘Dank God in alles!’ Het 

Bijbelgedeelte wat speciale aandacht krijgt is 

Handelingen 27: 14-44.  

 

handle with care 

Vanaf 2 november 2020 doen wij mee aan het 

project ‘Handle with Care’ waarin wij 

samenwerken met de politie. Het doel van dit 

project is om een leerling, die huiselijk geweld 

heeft meegemaakt en waarbij de politie is 

ingeschakeld, de volgende dag op school een 

veilige omgeving te bieden. 

Leerkrachten kunnen de leerling dan op veilige 

en stabiele wijze de ondersteuning geven die 

hij of zij nodig heeft. Doordat op school de 

passende ondersteuning wordt geboden, kan 

het stressniveau van de leerling dalen, kan de 

leerling sneller herstellen en kan mogelijke 

schade worden voorkomen. Om de leerling 

deze ondersteuning te kunnen bieden, 

informeert de politie onze contactpersonen 

door middel van een ‘Handle with Care-

signaal’. 

 Als de politie voor een situatie van huiselijk 

geweld wordt ingeschakeld, geeft zij 

vervolgens alleen de volgende gegevens door 

aan de intern begeleider / 

aandachtsfunctionaris waar de leerling op 

school zit: 

• De naam van de leerling; 

• De geboortedatum van de leerling; 

• Het signaal ‘Handle with Care’. 

Bijzonderheden en details over de huiselijke 

situatie deelt de politie niet aan ons mee. 

De intern begeleider/aandachtsfunctionaris 

die het signaal ontvangt bepaalt met welke 

collega’s de informatie wordt gedeeld, om de 

leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden 

die nodig is. Zo kan een leerling bijvoorbeeld 

een toets op een later moment opnieuw 

maken, of mag hij of zij even “zichzelf zijn” 

tijdens de les. 

 Wij gaan heel zorgvuldig met het signaal van 

de politie om. Het signaal zal alleen gedeeld 

worden met die collega’s die hierover 

geïnformeerd moeten worden. Bovendien 

wordt het signaal niet geregistreerd of 

opgeslagen in een systeem omdat dit niet 

noodzakelijk is. Het doel van is immers puur 

om de leerling de dag na een incident de 

ondersteuning te bieden die hij of zij nodig 

heeft. Het signaal is daarom nergens terug te 

vinden. 

Wilt u meer weten over dit project, neemt u 

dan gerust contact met ons op. 



 

 

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  

 

ouderbijdrage 

Aan het begin van elk schooljaar wordt aan u 

een ouderbijdrage gevraagd. Het geld wordt 

besteed aan allerlei zaken rondom school. Te 

denken valt aan een boek met het Kerstfeest, 

het Sinterklaasfeest, Pasen enz. Kortom 

schoolzaken die buiten de 

overheidsvergoeding vallen en die zonder deze 

bijdrage niet te realiseren zijn.  

Vandaar dat uw bijdrage van grote waarde is!  

 

De bijdrage is als volgt vastgesteld:  

 

* voor één schoolgaand kind € 30,-  

* voor twee schoolgaande kinderen € 50,-  

* voor drie of meer schoolgaande kinderen € 

65,-  

(voor het schoolreisje en schoolkamp wordt 

apart betaald)  

 

Ook dit jaar maken we gebruik van 

‘Schoolkassa’. Een systeem dat gekoppeld is 

aan Parnassys en ons erg veel administratief 

werk uit handen neemt.  

 

Morgen, 27 oktober,  krijgt u per gezin een mail 

waarin een betaalverzoek is opgenomen en 

kunt u makkelijk via Ideal of SEPA de 

ouderbijdrage over maken. Mocht de 

ouderbijdrage problemen geven, dan kunt u 

altijd contact opnemen met de directeur van 

de school. Alvast hartelijk dank voor uw 

bijdrage! 

 

 

 


