
 

 

 

agenda 

week 5  week 6 
zondag 
31 januari 
 

  zondag  
7 februari 
 

 

maandag 
1 februari 
 

  maandag  
8 februari 
 

Heropening scholen 

dinsdag 
2 februari 
 

 
 

Daniël 10 jaar (groep 5/6) 

 dinsdag 
9 februari 
 

 

woensdag 
3 februari 
 

 
 

Aniek 9 jaar (groep 5/6) 

 woensdag  
10 februari 
 

 

donderdag  
4 februari 
 

 
 

Juf Bea jarig (65 jaar) 

 donderdag  
11 februari 
 

 

vrijdag  
5 februari 
 

 
 

 

 vrijdag  
12 februari 
 

 
 

 

zaterdag  
6 februari 
 

  zaterdag  
13 februari 
 

 
 
 

 week 7  week 8 
zondag  
14 februari 
 

 
 
 

 zondag  
21 februari 
 

Voorjaarsvakantie 

maandag  
15 februari 
 

  maandag  
22 februari 
 

Voorjaarsvakantie 

dinsdag 
16 februari 
 

 
 

Jill 10 jaar (groep 5/6) 

 dinsdag 
23 februari 
 

Voorjaarsvakantie 

woensdag  
17 februari 

Studiedag – leerlingen vrij 
 
  

 woensdag  
24 februari 
 

Voorjaarsvakantie 

donderdag  
18 februari 
 

 
 

Juf Jonneke jarig (36 jaar) 

 donderdag  
25 februari 
 

Voorjaarsvakantie 

vrijdag  
19 februari 
 

  vrijdag  
26 februari 

Voorjaarsvakantie 

zaterdag  
20 februari 
 

  zaterdag  
27 februari 
 

Voorjaarsvakantie 
 

Lena 5 jaar (groep 1/2) 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Avondklok  
En in de ontevreden steden 
Jaagt de haat door oude straten 
De dreiging komt steeds dichterbij 
Maar ik, ik heb een medicijn 
Ik heb je lief… 
 
Waar kan je nog schuilen? De afgelopen week stond in het teken van rellen en plunderingen 
rondom de invoering van de avondklok. Angst, verdriet en boosheid overheerste in Nederland. 
Met name bij de mensen die rechtstreeks zijn getroffen. Heel even kwam bovenstaand lied van 
Stef Bos in mijn hoofd. Het is alsof Jezus naar je toe komt. Al komt de dreiging dichtbij, Jezus 
heeft ons lief. Bij hem kunnen we schuilen. Een beter medicijn is er niet.  
 



 

 

heropening scholen 

De basisscholen zullen vanaf volgende week 

weer open zijn. Hoe dit er precies uit gaat zien, 

kunnen we nu nog niet zeggen. In de bijlage bij 

deze nieuwsbrief, ontvangt u een brief van 

onze algemeen directeur, Marco van der 

Zwaard. Later deze week ontvangt u nog een 

brief met hierin concrete en meer 

gedetailleerde informatie over de heropening 

van de scholen.  

virtuele rondleiding 

Heeft u onze virtuele rondleiding al gezien? U 

kunt de rondleiding bekijken door de QR-code 

te scannen of door op de afbeelding te klikken: 

 

studiedag woensdag 17 februari 

Woensdag 17 februari hebben we als team 

weer een studiedag. De leerlingen zijn die dag 

vrij. We hopen met elkaar te spreken over de 

kwaliteit van ons onderwijs. Wat gaat goed? 

Wat kan beter? Hoe kunnen we het onderwijs  

 

 

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 

 

In 2021 willen we gaan sparen voor een ander 

goed doel: Stichting Romario. Een stichting, 

opgericht door een jonge vrouw uit Nijkerk: 

Mirjam van Herwijnen, die inmiddels al weer 

een paar jaar in Suriname woont en werkt. Zij 

zet zich met de stichting in voor mensen met 

een beperking in SU, die thuis worden verzorgd 

door meestal familie. De voorzieningen in SU 

voor deze groep zijn erg slecht, het is een 

vergeten groep. Mirjam heeft een filmpje voor 

ons gemaakt, die zal ik in Parro zetten, zodat u 

kunt kijken wat ze doet. 

Er is ook een website: 

www.stichtingromario.nl, mocht u meer 

informatie willen, dat kunt u daar ook kijken. 

De stichting is volledig van giften afhankelijk. 

En Mirjam is dan ook heel erg blij, dat de 

Appelgaard de komende periode voor de 

stichting geld zal inzamelen. Ik beveel het dan 

ook warm bij u aan. 

http://www.stichtingromario.nl/
https://appelgaard.hsn-scholen.nl/open-dag-in-lockdown-tijd/


 

 

Mocht u nog vragen hebben hierover, dan kunt 

u mij mailen: b.oosterhuis@hsn-scholen.nl 

 

nog beter afstemmen op onze leerlingen? We 

hopen op een mooie en inspiratievolle 

studiedag.  

 

Renovatie-update 

Inmiddels zijn de plannen voor de renovatie 

uitgewerkt in een conceptplattegrond. Zodra 

dit kan, zullen we de plattegrond van de 

renovatie met u delen. We zijn als team 

enthousiast over de renovatieplannen. De 

komende tijd zullen we ook gebruiken om de 

verhuizing naar de Bizetlaan voor te bereiden. 

Dat wordt een hele organisatie. We hebben er 

alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen en 

dat we met elkaar een mooie en bijzondere tijd 

gaan beleven in het schoolgebouw aan de 

Bizetlaan.  

 

Mocht u nog vragen, tips of goede ideeën 

hebben over de tijdelijke verhuizing naar de 

Bizetlaan, dan horen we het graag! U kunt uw 

vragen, tips en ideeën sturen naar: 

directie.appelgaard@hsn-scholen.nl  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
studiedagen 2021 
 

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.  

 

mailto:b.oosterhuis@hsn-scholen.nl
mailto:directie.appelgaard@hsn-scholen.nl

