
 

 

 

agenda 

week 1  week 2 
zondag 
3 januari 
 

  zondag  
10 januari 
 

 

maandag 
4 januari 
 

  maandag  
11 januari 
 

 

dinsdag 
5 januari 
 

  dinsdag 
12 januari 
 

 

woensdag 
6 januari 
 

  woensdag  
13 januari 
 

 

donderdag  
7 januari 
 

  donderdag  
14 januari 
 

 

vrijdag  
8 januari 
 

 
 

Boris 8 jaar (groep 3/4) 

 vrijdag  
15 januari 
 

 
 

Finn 5 jaar (groep 1/2) 

zaterdag  
9 januari 
 

  zaterdag  
16 januari 
 

 
 
 

 week 3  week 4 
zondag  
17 januari 
 

 
 

Juf Alieke jarig (46 jaar) 

 zondag  
24 januari 
 

 

maandag  
18 januari 
 

  maandag  
25 januari 
 

 
 

Meester Mark jarig (41 jaar) 

dinsdag 
19 januari 
 

  dinsdag 
26 januari 
 

 

woensdag  
20 januari 

 
 

Celine 8 jaar (groep 3/4)  

 woensdag  
27 januari 
 

 

donderdag  
21 januari 
 

  donderdag  
28 januari 
 

 
 

Demi 7 jaar (groep 3/4) 

vrijdag  
22 januari 
 

  vrijdag  
29 januari 

 

zaterdag  
23 januari 
 

  zaterdag  
30 januari 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Afhankelijkheid 
U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. Die zullen vergaan, 
maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een 
gewaad en zij zullen verdwijnen. Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen. De 
kinderen van Uw dienaren zullen veilig wonen, hun nageslacht zal voor Uw aangezicht bevestigd 
worden. (Psalm 102: 26-29) 
 
2021. Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden. We hebben afscheid genomen van een intens 
jaar. Wellicht stappen we met gemengde gevoelens en gepaste voorzichtigheid 2021 in. Onzeker 
over wat er op ons afkomt. Maar in die onzekerheid mogen we ons afhankelijk weten van God. 
Hij houdt ons vast. Door alle jaren heen is Hij dezelfde en houdt Hij stand! Ook in 2021.  
We wensen u als team van de Appelgaard een gezegend, mooi en liefdevol 2021 toe.  
 



 

 

welkom! 

Hoewel we de komende weken thuis werken, 

mogen we vandaag toch twee nieuwe 

kinderen verwelkomen op de Appelgaard. Dat 

zijn Lieke en Yarod. Lieke en Yarod zitten in 

groep 1/2. Lieke en Yarod, we wensen jullie 

een fijne en leerzame tijd toe 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?  

zending 

Zal ik maar met de 

deur in huis vallen:  

super bedankt voor 

het meedoen en 

geven . Want  

wat is  er een 

prachtig bedrag 

opgehaald. 

Het streefbedrag was 

eerst 300,-, werd al 

gauw 400,-, maar 

moet u kijken: ruim 

532 euro opgehaald. 

 

En waar was het ook alweer voor: Malawi. 

Meester Jan-Willem is in 2018 naar Malawi 

geweest en heeft  gezien hoe verschrikkelijk 

arm de mensen daar zijn. Hoe de scholen 

moeten functioneren met bijna geen 

materiaal. Hij was onder de indruk van de 

bevlogenheid van de mensen daar om er toch 

iets van te maken. Vandaar ons spaardoel 

Malawi. 

 

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. 

Mocht u nog vragen hebben hierover, dan kunt 

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

mailto:b.oosterhuis@hsn-scholen.nl


 

 

middagprogramma 

Tijdens de lockdown richten we ons 

voornamelijk op het ochtendprogramma. De 

kinderen werken ongeveer 2 uur lang aan 

rekenen, taal, spelling en/of begrijpend lezen. 

Via de volgende site kunnen kinderen ook ‘s 

middags op een verantwoorde manier online 

leren en fun beleven. Overigens is dit geen 

verplichting. Het wordt als tip aangeboden.  

 

deelname landelijk onderzoek leergroei 

Onze school bewaart de resultaten van de 

toetsen in een leerlingvolgsysteem. Aan de 

hand van deze toetsgegevens maken we 

keuzes voor ons onderwijs. Ook kunnen we de 

gegevens van onze kinderen vergelijken met 

de scores van andere scholen. Zo krijgen we 

een beeld van de ontwikkeling van de school 

op het gebied van rekenen, lezen en taal. Deze 

gegevens zijn ook belangrijk voor 

wetenschappelijk onderzoek. We hebben 

contact met de Vrije Universiteit (VU). Zij 

willen onderzoeken hoe onze leerlingen zich in 

deze Corona-tijd zich ontwikkelen ten opzichte 

van alle kinderen in Nederland. Vandaar dat 

we de onderzoekers toegang willen geven tot 

de resultaten van onze reken- en taaltoetsen. 

Onze gegevens worden verstuurd naar het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

(www.cbs.nl). Zij slaan de resultaten op in een 

veilige omgeving voor het onderzoek door de 

VU. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat 

leerlingen en de school nooit herkenbaar zijn 

voor de onderzoekers. Er worden namelijk 

geen namen of andere gegevens van uw kind 

naar het CBS gestuurd. Omdat het alleen gaat 

om het verstrekken van anonieme 

toetsgegevens, hoeven we u niet om uw 

toestemming te vragen. Wel kunt u aangeven 

dat u bezwaar heeft tegen het gebruik van de 

toetsgegevens van uw kind. Wij zullen de 

gegevens van uw kind dan niet versturen naar 

het CBS. U kunt bezwaar maken tot en met 10 

januari 2021 door een mail te sturen naar 

directie.appelgaard@hsn-scholen.nl 

 

software tijdens lockdown 

Vandaag zijn we weer begonnen met het 

thuisonderwijs. We maken veel gebruik van de 

digitale mogelijkheden. Fijn dat we deze 

mogelijkheden hebben. Softwareprogramma’s 

zoals Basispoort, Squla en Rekentuin/Taalzee 

worden veel gebruikt. Voor de 

informatievoorziening maken we gebruik van 

Parnassys of Parro. Doordat alle scholen in 

Nederland gebruik maken van deze 

softwaremogelijkheden kan het zijn dat deze 

programma’s op sommige momenten 

overbelast zijn. Vaak werkt het na enige tijd 

weer. We vragen uw begrip hiervoor.  

 

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 

https://heutink.lpages.co/het-middagprogramma-ouders/


 

 

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.  

 

 


