
 

 

 

agenda 

week 9  week 10 
zondag 
28 februari 
 

  zondag  
7 maart 
 

 

maandag 
1 maart 
 

 
 

Hesse 8 jaar (groep 3/4) 

 maandag  
8 maart 
 

 
 

Henk 12 jaar (groep 7/8) 

dinsdag 
2 maart 
 

  dinsdag 
9 maart 
 

 

woensdag 
3 maart 
 

 
 

Thijs 11 jaar (groep 7/8) 

 woensdag  
10 maart 
 

Biddag  

donderdag  
4 maart 
 

  donderdag  
11 maart 
 

 

vrijdag  
5 maart 
 

 
 

 

 vrijdag  
12 maart 
 

 
 

 

zaterdag  
6 maart 
 

  zaterdag  
13 maart 
 

 
 
 

 week 11  week 12 
zondag  
14 maart 
 

 
 
 

 zondag  
21 maart 
 

 

maandag  
15 maart 
 

  maandag  
22 maart 
 

 

dinsdag 
16 maart 
 

 
 

Joep 7 jaar (groep 3/4) 

 dinsdag 
23 maart 
 

 

woensdag  
17 maart 

  woensdag  
24 maart 
 

 

donderdag  
18 maart 
 

  donderdag  
25 maart 
 

 
 

Ryan 11 jaar (groep 7/8) 

vrijdag  
19 maart 
 

  vrijdag  
26 maart 

Rapporten mee 
 

Tamar 9 jaar (groep 5/6) 

zaterdag  
20 maart 
 

  zaterdag  
27 maart 
 

 
 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Leren trap lopen… 
Mijn jongste zoon, Timo, is bijna 2 jaar. Hij zit in een fase dat hij zich snel ontwikkelt. Ook het 
traplopen. De trap op kon hij al even, maar de trap af, is toch wel wat lastiger. Regelmatig 
begeleid ik hem de trap af. In het begin had ik zijn handje vast en dan, al zittend, trede voor 
trede. Inmiddels wil hij niet meer dat ik z’n handje vast houd maar moet ik wel in de buurt blijven. 
Steeds gaat het een stukje beter. Ik blijf in de buurt en bied hem veiligheid en tegelijk het 
vertrouwen dat hij het kan.  Ik loop voor hem en hij volgt, mij in het vizier houdend, trede voor 
trede.  
Eigenlijk passen we dezelfde manier toe op school: We begeleiden van dichtbij en laten in 
vertrouwen en veiligheid steeds een stukje los. We mogen hoge verwachtingen hebben van 
kinderen. En als het toch fout gaat? Gelukkig zijn wij er om hen in liefde te helpen…. Zoals God 
ons omringt met zijn onmetelijke liefde.  
 



 

 

welkom! 

Na de lockdown zijn Lukas en Micha bij ons op 

school gestart. Lukas zit in groep 5/6 en Micha 

zit in groep 3/4. Lukas en Micha, we wensen 

jullie een fijne en leerzame tijd toe op de 

Appelgaard.  

Wat te doen na een melding van een positieve 

test? 

Voor de voorjaarsvakantie zijn we gelukkig 

weer gestart met ons onderwijs op school. We 

houden de groepen goed gescheiden om te 

voorkomen dat er te veel contacten 

plaatsvinden in de school. Want als één 

leerling besmet is met Corona moet namelijk 

de hele groep naar huis.   

 

Graag vertellen we u in deze mail wat we 

binnen de scholen van de HSN hebben 

afgesproken als er een leerling besmet is met 

Corona.  

 

Wat doen we na de melding van een positieve 

test?  

 

Zodra we de melding van thuis krijgen dat een 

kind positief is getest, zullen we de 

ouders/verzorgers vragen of we de naam van 

het kind mogen delen met de andere ouders 

van de groep. Daarna informeren we direct de 

ouders en verzorgers van de groep en vertellen 

we dat een leerling positief getest is. Als dit 

onder schooltijd is, moeten de kinderen naar 

huis zodra we contact met de ouders hebben 

gehad.  

 

De 5 dagen na de melding  

 

Na de melding blijven de kinderen minimaal 5 

dagen thuis in quarantaine. We verzorgen dan 

vanaf de eerste dag het thuisonderwijs. Op dag 

1 beginnen de kinderen met het werk dat ze 

krijgen en/of ophalen. Vanaf dag 2 krijgen de 

kinderen instructie via Teams of Youtube.   

 

Na 5 dagen thuisonderwijs  

 

Na 5 dagen kunt u zelf uw kind laten testen. Wij 

hebben hier als school geen actieve rol in. Bij 

een negatieve test mag uw kind weer naar 

school. Kiest u ervoor om uw kind niet te laten 

testen, dan moet uw kind tien dagen 

thuisblijven. Uw kind werkt dan zelfstandig 

verder aan de hand van het werkrooster. Daar 

zitten dan geen instructielessen van de 

leerkracht bij.  

 

Zorgvuldig omgaan met gegevens van uw kind  

 

Als school delen we dus niet zomaar gegevens 

van uw kind met de GGD. We doen dit pas als 

u ons hier toestemming voor geeft en in 

overleg met u.  

Met dit bericht willen we vooraf duidelijk 

maken hoe we te werk gaan. Als zich een 

melding voordoet zullen we u uiteraard 



 

 

opnieuw informeren. We hopen dat dit niet 

nodig zal zijn. We zetten ons daar samen met 

de kinderen voor in door elkaar zo goed 

mogelijk aan de maatregelen te houden.  

virtuele rondleiding 

Heeft u onze virtuele rondleiding al gezien? 

Mocht u mensen kennen die op zoek zijn naar 

geschikte school voor hun kind(eren). Wilt u ze 

wijzen op de virtuele tour? U kunt de 

rondleiding bekijken door de QR-code te 

scannen of door op de afbeelding te klikken: 

 

studiedag woensdag 17 februari 

De woensdag voor de voorjaarsvakantie 

hebben we als team een studiedag gehad. We 

hebben deze studiedag gebruikt om een goed 

en doordacht onderwijsaanbod te maken voor 

de periode na de voorjaarsvakantie.  

We hebben per groep stil gestaan bij:  

 Wat zijn de parels? 
(wat gaat goed en waar ben ik trots op) 

 Wat zijn de ruwe diamanten? 
(Wat heeft zorg en aandacht nodig?) 

 Wat zijn de slijpmomenten 

(Hoe ga ik deze zorg aanpakken?) 

 Hoe zet ik mijn groep in de etalage? 
(Wat wil ik uiteindelijk bereiken?) 

Deze richtinggevende vragen gaven 

duidelijkheid en een goede lijn om zicht te 

krijgen op de zorg en aanpak daarvan per 

groep, maar ook schoolbreed.  

Daarnaast hebben we uitgebreid stil gestaan 

rondom het aanbod en de aanpak van 

technisch lezen. Tenslotte hebben we ons ook 

verdiept in ons didactisch handelen. We 

werken op de Appelgaard volgens het EDI-

model (Expliciete Directe Instructie). Hoe 

kunnen we dit nog beter afstemmen op de 

groep? Al met al een waardevolle dag om er de 

komende periode met z’n allen vol vertrouwen 

voor te gaan! 

toetsen, rapport en gespreksavond 

Door de sluiting van de scholen hebben we 
afgesproken om de signaleringstoetsen pas na 
de voorjaarsvakantie af te nemen. Vanaf 
maandag 1 maart tot en met vrijdag 12 maart 
zullen we de cito-toetsen afnemen die 
normaliter eind januari / begin februari 
worden afgenomen. Dit is in lijn met het advies 
van cito.  
  
We streven er naar om de rapporten mee te 
geven op vrijdag 26 maart. De gespreksavond 
zal vervolgens plaatsvinden op dinsdag 30 
maart. U krijgt nog nadere informatie hoe we 
de gespreksavond zullen gaan organiseren. 
Plant u deze gespreksavond vast in uw agenda? 

  

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


 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan 
kunt u altijd mailen naar 
directie.appelgaard@hsn-scholen.nl 
 

renovatie-update 

In de extra bijlage vindt u het plattegrond voor 

de renovatie van de Appelgaard. Deze 

plattegrond is onder voorbehoud van 

wijzigingen. In grote lijnen zal dit wel het plan 

zijn wat uitgewerkt zal gaan worden. Om enige 

ruis weg te halen: In het plattegrond staat in 

het lokaal van de huidige groep 3/4 

‘themaruimte/BSO’. Dit lokaal blijft bestemd 

voor groep 3/4. Hiermee behouden we vier 

lokalen en houden we ruimte om te blijven 

groeien.  

 

studiedagen 2021 – wijziging! 
 

Een kleine wijziging in het overzicht van de 

studiedagen. Op donderdag 17 juni zouden we 

een hele dag studiedag hebben, maar dit is 

veranderd in alleen de middag.  

 

ma 19 april 2021 middag 

do 17 juni 2021 middag 

do 15 juli 2021 hele dag 

vrijdag 16 juli 2021 hele dag 
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