
 

 

 

agenda 

week 40  week 41 
zondag 
27 september 
 

LvdK 44: 1 (groep 5-8)  zondag  
4 oktober 
 

Psalm 93: 4 (groep 1-8) 

maandag 
28 september 
 

  maandag  
5 oktober 
 

 

dinsdag 
29 september 
 

  dinsdag 
6 oktober 
 

MR-vergadering (19:30 uur) 

woensdag 
30 september 
 

 
 

Nathan 11 jaar (groep 7/8) 

 woensdag  
7 oktober 
 

Samen Vieren 

donderdag  
1 oktober 
 

  donderdag  
8 oktober 
 

 
 

Juda 6 jaar (groep 3/4) 

vrijdag  
2 oktober 
 

studiedag – kinderen hele dag vrij  vrijdag  
9 oktober 
 

 

zaterdag  
3 oktober 
 

 
 

 zaterdag  
10 oktober 
 

 
 

Jordy 12 jaar (groep 7/8) 

 week 42  week 43 
zondag  
11 oktober 
 

Psalm 106: 2 (groep 5-8)  zondag  
18 oktober 
 

 

maandag  
12 oktober 
 

  maandag  
19 oktober 
 

herfstvakantie 
 

Jochem 11 jaar (groep 7/8) 

dinsdag 
13 oktober 
 

  dinsdag 
20 oktober 
 

herfstvakantie 

woensdag  
14 oktober 

  woensdag  
21 oktober 
 

herfstvakantie 
 

Yordi 12 jaar (groep 7/8) 

donderdag  
15 oktober 
 

  donderdag  
22 oktober 
 

herfstvakantie 

vrijdag  
16 oktober 
 

  vrijdag  
23 oktober 

herfstvakantie 

zaterdag  
17 oktober 
 

 
 

Huub 5 jaar (groep 1/2) 

 zaterdag  
24 oktober 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Ik doe (niet meer?) mee! 
Ik doe niet meer mee! Je kunt het vorige week niet gemist hebben. Sommige BN-ers die de 
coronamaatregelen zat zijn ‘doen niet meer mee.’ Volgens mij werkt het niet zo en kan het ook 
niet. Je kunt de maatregelen zat zijn, natuurlijk! Iedereen gaat liever terug naar het ‘oude 
normaal’, maar tot die tijd zullen we moeten leven met de maatregelen. Juist op de momenten 
als we er even moe van zijn, is het belangrijk om elkaar te ondersteunen en te helpen. Samen, in 
verbinding. Ook als school, ouders en kinderen. Laten we elkaar in deze tijden ondersteunen. 
Samen gaat het ons lukken. We weten ons hierin gedragen door onze Hemelse Vader. Hij gaat 
mee. Hij geeft rust. Door alles heen!  



 

 

coronamaatregelen 

De coronamaatregelen zijn gisteravond 

aangescherpt. De geldende maatregelen 

blijven zoveel mogelijk van kracht 

- Als u uw kinderen heeft afgeleverd of 

opgehaald, direct vertrekken om drukte en 

contactmomenten zoveel mogelijk te 

vermijden (kiss ’n ride). Het blijven kletsen, hoe 

gezellig ook, willen we nadrukkelijk ontraden.  

We willen dit graag benadrukken, mede ook 

voor een goede doorstroming van het verkeer. 

Hierdoor ontstaan er minder gevaarlijke 

situaties. 

- Het schoolplein en de school 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.  

- Kinderen die verkouden zijn mogen in 

principe naar school. Mocht uw kind 

‘snotverkouden’ zijn, willen wij u wel vragen 

om goed af te wegen of uw kind naar school  

kan of niet. Stel: de leerkracht wordt 

verkouden, is de kans aanwezig dat de hele 

groep thuis zit.  

thuisonderwijs 

Ondanks dat de scholen open zijn, kunnen we 

niet altijd onderwijs op school garanderen.  

In deze periode zijn er verschillende redenen 

waarbij kinderen niet naar school kunnen. Ze 

zijn zelf ziek, of een gezinslid. In deze gevallen 

geven we geen thuiswerk mee.  

In deze periode zijn er ook redenen dat 

leerkrachten thuis moeten blijven. Bij lichte 

symptomen zoals neusverkoudheid blijft de 

leerkracht thuis. De leerkracht is dan echter 

niet ziek. Hij wil en kan wel werken, maar mag 

niet op school aanwezig zijn.  

Binnen onze schoolvereniging hebben we 

afgesproken dat we thuisonderwijs geven als 

de leerkracht wel kan maar niet mag werken. 

Tot de testuitslag bekend is, blijven de 

kinderen onderwijs thuis ontvangen.  

Als een leerkracht vanwege ziekte niet kan 

werken, proberen we zoals gebruikelijk 

vervanging te vinden voor de groep. De invaller 

verzorgt dan het onderwijs op school en de 

kinderen zijn op school aanwezig.  

Houd u alstublieft de berichtgeving via Parro 

en/of Parnassys in de gaten. wij berichten of 

een groep thuisonderwijs krijgt en ook of de 

groep weer naar school mag komen omdat de 

leerkracht weer mag werken. 



 

 

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?  

wie doet de was? 

Al enige jaren doet Aline Rozendaal met veel 

liefde en toewijding de was voor de school 

(overwegend theedoeken, handdoeken, 

vaatdoeken). Ze heeft aangegeven om 

hiermee te gaan stoppen. Wie zou deze taak 

van haar over willen nemen? Je kunt dit 

aangeven of vragen stellen via 

directie.appelgaard@hsn-scholen.nl  

dringend: overblijfouders gezocht! 

We zoeken met spoed die ons enthousiaste 

overblijfteam komen versterken. Op dit 

moment hebben we echt een tekort wat 

nauwelijks 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. 

kringloopwinkel blijft definitief dicht 

Vorig jaar heeft groep 7/8 hard gewerkt om 

een kringloopwinkel te realiseren. Helaas kon 

deze winkel door de coronacrisis niet 

doorgaan. We hebben definitief besloten om 

de winkel dicht te houden. Alle spulletjes die 

nu in de kringloopwinkel liggen zullen worden 

opgehaald door Dorcas (winkel voor 

tweedehands spullen in Nijkerk). 

 

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 (directie.appelgaard@hsn-

scholen.nl)? 

 

gitaarlessen 

Vanaf 12 oktober wordt er gitaarles gegeven 

op de HSN. Meer informatie hierover vindt u in 

de bijlage.  
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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 

 

 

 


