
 

 

 

agenda 

week 25  week 26 
zondag 
20 juni 
 

Mattheüs 19:14 (groep 5-8)  zondag  
27 juni 
 

OTH 45 (groep 3-8) 

maandag 
21 juni 
 

 
 

Dean 5 jaar (groep 1/2) 

 maandag  
28 juni 
 

 

dinsdag 
22 juni 
 

  dinsdag 
29 juni 
 

MR vergadering 

woensdag 
23 juni 
 

  woensdag  
30 juni 
 

 

donderdag  
24 juni 
 

  donderdag  
1 juli 
 

 
 

Joël  10 jaar (groep 5/6) 

vrijdag  
25 juni 
 

 
 
 

 vrijdag  
2 juli 
 

Appeldocument mee 

zaterdag  
26 juni 
 

  zaterdag  
3 juli 
 

 
 

 

 week 27  week 28 
zondag  
4 juli 
 

Psalm 6:9 (groep 5-8) 
 
 

 zondag  
11 juli 
 

Psalm 122:1 (groep 5-8) 

maandag  
5 juli 
 

  maandag  
12 juli 
 

Doorschuifmiddag 

dinsdag 
6 juli 
 

  dinsdag 
13 juli 
 

 

woensdag  
7 juli 

 
 
 

 woensdag  
14 juli 

Laatste schooldag  
(kinderen om 12:30 uur vrij) 

donderdag  
8 juli 
 

  donderdag  
15 juli 
 

School wordt verhuisd naar de Bizetlaan 
(leerlingen vrij) 

vrijdag  
9 juli 
 

Afscheidsavond groep 8  vrijdag  
16 juli 

School wordt verhuisd naar de Bizetlaan 
(leerlingen vrij) 

zaterdag  
10 juli 
 

  zaterdag  
17 juli 
 

 
 

Juf Mariëtte jarig (58 jaar) 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Voetbal 
 
Het zal je vast niet ontgaan zijn. Het EK-voetbal is in alle hevigheid bezig. Ook Oranje is weer eens 
van de partij op een groot eindtoernooi. De beste voetballers van Europa (misschien wel van de 
wereld) voetballen voor de Europese titel. Voor een goede voetballer worden vandaag de dag 
miljoenen betaald. En als er een flink bedrag voor zo’n speler is betaald, schept dat meteen hoge 
verwachtingen. Voor ons is een nog hogere prijs betaald. Geen goud of zilver, maar het kostbaar 
bloed van Jezus. Hij gaf zijn leven om ons te redden. Dat is de mooiste transfer die we als mensen 
kunnen maken. Leven in het wonderlijke licht van Gods Liefde.  
 
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 
Romeinen 8:37  

 



 

 

welkom! 

In de afgelopen periode is Rik Vliek bij ons 

begonnen in groep 1/2. Rik, we wensen je een 

fijne en leerzame tijd toe op de Appelgaard.  

 

afscheidsavond groep 8 
Nog even en dan zullen we afscheid nemen van 

een mooie, getalenteerde groep 8. Ieder is op 

zijn of haar eigen manier uniek en wonderlijk 

gemaakt. Yordi, Tim, Nathan, Romynn, Jasmijn, 

Jochem, Imke, Jordy en Henk, wat hebben jullie 

je bijzonder mooi ontwikkeld op de 

Appelgaard. We zijn zo trots op jullie! Op dit 

moment zijn jullie druk aan het oefenen voor 

de eindmusical. Op 9 juli zullen jullie deze 

musical aan ons laten zien. We zijn 

nieuwsgierig. Daarna laten we jullie vol 

vertrouwen los. Voor jullie start een nieuw 

avontuur op het voortgezet onderwijs. We 

willen jullie nu alvast heel veel succes en 

plezier wensen.  

 

eindtoets groep 8 
Een paar weken gelede is het resultaat van de 

eindtoets groep 8 bekend geworden. We 

gebruiken hiervoor de DIA eindtoets.  

 

Het schoolresultaat ligt met een score van 

365,3 ruim boven het landelijk gemiddelde 

(360).  

 

Natuurlijk weten we dat kinderen veel meer 

zijn dan de score op hun eindtoets. Toch 

mogen ze trots zijn op dit resultaat 

appeldocument en mogelijkheid tot gesprek 

Vrijdag 2 juli zal uw kind het Appeldocument 

weer meekrijgen (voorheen was dit het 

rapport). In dit Appeldocument kunt u de 

ontwikkeling zien die uw kind de afgelopen 

periode heeft gemaakt. Wat de ontwikkeling 

ook is, wij zijn terecht trots op al onze 

kinderen. Na (weer) een vreemd jaar hebben 

wij ze vol enthousiasme zien ontwikkelen. 

Ieder op zijn of haar eigen manier.  

 
We zullen geen uitgebreide gesprekavond 

gaan houden aan het einde van het jaar. Mocht 

u naar aanleiding van het Appeldocument toch 

nog met prangende vragen zitten, dan stellen 

we u wel in de gelegenheid om de leerkrachten 

te spreken. De leerkrachten zullen binnenkort 

enkele momenten plannen in Parro, waarop u 

zich dan kunt inschrijven.  

 
doorschuifmiddag  
maandagmiddag 12 juli is er een 

doorschuifmoment. Kinderen mogen alvast 

een kijkje nemen in hun nieuwe klas en bij hun 

nieuwe leerkracht. Kinderen die volgend jaar 

beginnen worden uitgenodigd. De 

doorschuifmiddag begint om 13:00 uur.  

 
verhuizing naar de Bizetlaan  
Hierbij enkele mededelingen rondom de 
aanstaande verhuizing en renovatie: 
 
- We hebben meerdere keren een oproep 

gedaan voor ouders die het leuk vinden om 



 

 

met de kinderen mee te fietsen naar de 

Bizetlaan. Helaas zijn er te weinig ouders 

om dit goed te kunnen regelen. Hiermee 

komt dit plan voor nu te vervallen.  

 

- In de laatste schoolweek hoop ik u een 

speciale ‘verhuisnieuwsbrief’ te sturen. 

Hierin vindt u specifieke informatie die van 

belang is rondom de periode die we zullen 

verblijven aan de Bizetlaan. 

 
- Zoals het er nu naar uitziet zal de renovatie 

enkele weken later klaar zijn. Dit heeft alles 

te maken met de drukke situatie in de 

bouwwereld. Het is onduidelijk wanneer 

de renovatie daadwerkelijk klaar zal zijn. 

Zodra hierover meer informatie is, zal dit 

gedeeld worden met u.  

 
vakantierooster en studiedagen 2021-2022 

Hieronder vindt u het vakantierooster 2021-

2022. Tevens zijn hier de studiedagen van het 

komende jaar aan toegevoegd. Twee dagen 

moeten nog worden ingevuld. Dit zijn 

verhuisdagen. Zodra we weten wanneer we 

weer verhuizen van de Bizetlaan naar de 

Appelgaard, zullen deze verhuisdagen worden 

ingepland. We laten u dit tijdig weten.  

 

vakantie eerste dag laatste dag 

Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 04-03-2022 

Paasweekend 15-04-2022 18-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 06-05-2022 

Hemelvaart 26-05-2022 27-05-2022 

Pinksteren 06-06-2022 06-06-2022 

Zomervakantie 11-07-2022 19-08-2022 

 

dag datum Deel 

maandag 11-10-2021 hele dag 

donderdag 14-04-2022 middag 

dinsdag 21-06-2022 hele dag 

Nog 2 hele dagen in te plannen. Dit hangt af 

wanneer we terug verhuizen naar de 

Appelgaard. Waarschijnlijk in maart/april 2022. 

 

activiteitenaanbod gemeente Nijkerk 

De gemeente Nijkerk biedt diverse cursussen 

en trainingen aan voor kinderen en hun 

ouders/opvoeders. In de meegestuurde bijlage 

vindt u het aanbod van de komende periode.  

 

zomerschool Nijkerk 

Ook dit jaar zal in de zomervakantie een 

zomerschool gehouden worden in Nijkerk. In 

dit filmpje wordt uitgelegd wat de 

zomerschool is, wat je daar doet, voor wie dit 

is en hoe je je kan aanmelden. 

Daarbij tevens onderstaande flyer (volgende 

pagina van deze nieuwsbrief). Lees ook meer 

op www.zomerschoolnijkerk.nl 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feds6.mailcamp.nl%2Furl.php%3Fsubid%3D5v384vlxq6j4sw4%26nstatid%3D02gljg0xl%26info%3Dn9w3d0v%26L%3D9206%26F%3DH&data=04%7C01%7CDirectie.Appelgaard%40hsn-scholen.nl%7Cc390964ce1c2437382b108d92cd02d00%7C8b2a5a3c02584743abfff4567f2d388c%7C1%7C0%7C637590094899399900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cSi1uAoL%2BF8Hq2B%2FAJ%2F2rhP2yGJdI%2BjZSnUGaLkBwkc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feds6.mailcamp.nl%2Furl.php%3Fsubid%3D5v384vlxq6j4sw4%26nstatid%3D02gljg0xl%26info%3Dn9w3d0v%26L%3D9208%26F%3DH&data=04%7C01%7CDirectie.Appelgaard%40hsn-scholen.nl%7Cc390964ce1c2437382b108d92cd02d00%7C8b2a5a3c02584743abfff4567f2d388c%7C1%7C0%7C637590094899419815%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pX7dELfNyoVLn7wq6V%2F%2B9%2BxR4o6sPOTlDmtqYvBlG8c%3D&reserved=0


 

 

 

 

 


