
 

 

 

agenda 

week 21  week 22 
zondag 
23 mei 
 

Psalm 62:1 (groep 5-8)  zondag  
30 mei 
 

Psalm 2:7 (groep 3-8) 

maandag 
24 mei 
 

  maandag  
31 mei 
 

 

dinsdag 
25 mei 
 

  dinsdag 
1 juni 
 

 

woensdag 
26 mei 
 

MR vergadering  woensdag  
2 juni 
 

 

donderdag  
27 mei 
 

  donderdag  
3 juni 
 

Schoolfotograaf 
 

Sem 9 jaar (groep 3/4) 

vrijdag  
28 mei 
 

 
 

Micha 8 jaar (groep 3/4) 

 vrijdag  
4 juni 
 

 

zaterdag  
29  mei 
 

  zaterdag  
5 juni 
 

 
 

Gerjanne 7 jaar (groep 3/4) 

 week 23  week 24 
zondag  
6 juni 
 

Psalm 23:1 (groep 5-8) 
 
 

 zondag  
13 juni 
 

Psalm 118:1 (groep 1-8) 

maandag  
7 juni 
 

  maandag  
14 juni 
 

 
Lieke 11 jaar (groep 7/8) 

Willemijn 10 jaar (groep 5/6) 

dinsdag 
8 juni 
 

  dinsdag 
15 juni 
 

 
 

Larissa 7 jaar (groep 3/4) 

woensdag  
9 juni 

 
 
 

 woensdag  
16 juni 

 

donderdag  
10 juni 
 

 
 

Samuel 6 jaar (groep 1/2) 

 donderdag  
17 juni 
 

Studiemiddag (kinderen vanaf 12:00 uur vrij) 

vrijdag  
11 juni 
 

  vrijdag  
18 juni 

 

zaterdag  
12 juni 
 

  zaterdag  
19 juni 
 

 
 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Samenwerken 
Onderlaatst vroeg iemand aan mij: Waar krijg jij nou energie van in je werk? Een intrigerende vraag, 
want er zijn meerdere dingen die mij energie geven. Maar wat er met kop en schouders uitsteekt 
is wel het samenwerken met collega's, ouders en kinderen aan ontwikkeling. Samen doelen 
bereiken, werken aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen veiligheid bieden en hen verder 
ontwikkelen. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot, maar altijd met oneindige liefde.  
 
We hebben idealistische doelen en plannen. Dat kunnen we niet ieder afzonderlijk bereiken. We 
hebben elkaar zo nodig! Aristoteles zei ooit: Het geheel is meer dan de som der delen. En dat is zo! 
We hebben binnen ons team allemaal onze kwaliteiten, maar we kunnen deze pas goed inzetten 
als we samenwerken. Wat ons hierin bindt? We hebben een uitdagende missie, maar bovenal 
weten we ons afhankelijk van God. Zijn Liefde mogen ontvangen en telkens weer mogen doorgeven 
maakt ons werk de moeite meer dan waard! 
 



 

 

nieuwe MR-ouder 

De afgelopen maanden hebben we via de 

nieuwsbrief een oproep gedaan voor de 

invulling van de vacature voor de MR. We zijn 

blij u te kunnen vertellen dat deze vacature 

vervult is. Mattanja Huising heeft aangegeven 

om zitting te nemen in de MR. We zijn blij dat 

Mattanja de ouders vertegenwoordigd in de 

MR. Mattanja, we wensen je veel succes en 

wijsheid toe met je nieuwe rol als MR-ouder 

 

schoolfotograaf donderdag 3 juni 

donderdag 3 juni zal de schoolfotograaf 

aanwezig zijn op de Appelgaard. Naast 

portretfoto’s en groepsfoto’s, zullen er foto’s 

gemaakt worden van broertjes en zusjes die op 

school zitten. Helaas kunnen we (nog) geen 

foto’s nemen met broertjes en zusjes die niet 

op school zitten i.v.m. de coronamaatregelen.  

 

studiemiddag 17 juni 

Donderdag 17 juni hebben we een 

studiemiddag. Tijdens deze studiemiddag 

zullen we onder andere gaan kijken naar de 

resultaten van de kinderen. Ook zullen we met 

elkaar verder nadenken over het didactisch 

handelen en proberen om dit verder te 

versterken.  

 

coronamaatregelen 

Ondanks de positieve berichtgevingen in het 

nieuws rondom het coronavirus, hebben we 

nog steeds te maken met dit virus. We willen 

jullie op het hart drukken om de maatregelen 

zoveel mogelijk na te leven, zodat het einde 

van deze maatregelen hopelijk snel in zicht is.  

- Bij verkoudheid blijven kinderen thuis 

- Halen en brengen zoveel mogelijk in of 

bij de auto/fiets blijven. Volg hierin de 

aanwijzingen van de leerkrachten op.  

 

renovatie-update 

Tijdens de voorbereidingen van de renovatie 

werken we nauw samen met de 

buurtvereniging. Ons speellokaal krijgt 

namelijk een dubbele functie. Naast 

speellokaal voor de kinderen, zal het ook gaan 

fungeren als buurthuis. De buurtverenging zal 

hier in de toekomst activiteiten en 

vergaderingen organiseren. We zijn blij met 

deze samenwerking. De rol van de school 

wordt hiermee nog meer versterkt. Naast een 

onderwijzende functie krijgt de school ook een 

grotere maatschappelijke functie.  

 

verhuizing naar de Bizetlaan  
Inmiddels hebben zich al enkele ouders 

opgegeven om met de kinderen mee te fietsen. 

Het zou fijn zijn als er meer ouders zijn die mee 

willen en kunnen fietsen voor de veiligheid van 

onze kinderen. Daarom nogmaals de oproep.   

  

De aanstaande renovatie brengt ook een 

verhuizing met zich mee. Zoals eerder 

aangegeven zullen we tijdelijk verhuizen naar 



 

 

het schoolgebouw aan de Bizetlaan (nr. 2). Het 

is ongeveer 5 kilometer vanaf de Appelgaard.   

Omdat er redelijk wat kinderen vanuit 

Appel (en andere plaatsen) hiernaar toe 

fietsen lijkt het ons een goed plan om dit onder 

begeleiding van volwassenen te doen.   

Concreet betekent dit: We verzamelen iedere 

ochtend bij de Appelgaard en vertrekken dan 

in een groep richting de Bizetlaan. Woon je 

langs de route, dan kan je achteraan sluiten. 

Om te onderzoeken of dit kans van slagen 

heeft, zijn we op zoek naar ouders die het leuk 

vinden om 1 of 2 keer per week met de 

kinderen mee te fietsen, maar ook weer mee 

terug te fietsen. Het zal zijn voor de periode 

van september ’21 tot maart ’22. Mocht je in 

de gelegenheid zijn, wil je dan mailen 

naar directie.appelgaard@hsn-scholen.nl? We 

willen na de meivakantie een aantal keer 

‘proeffietsen’ naar de Bizetlaan. Ook dan zou 

het al fijn zijn als er ouders zijn die mee willen 

fietsen. Mocht je het fijn vinden om mee te 

denken of om mee te helpen organiseren, 

neem gerust contact op met Jan-Willem.    

  
speurtocht in Appel 

Aanstaande zaterdag is er een happen en 

trappen fietstocht. Voor de kinderen is er een 

speurtocht in Appel. Ollie en Sophie zijn die 

middag van 13:00 uur tot 15:00 uur aanwezig 

op de route van de speurtocht. Iedereen is 

welkom, alleen is aanmelden wel gewenst 

i.v.m. de coronamaatregelen. Dat kan via de 

volgende link. 

 
vakantierooster 2021-2022 

Het duurt nog even, maar het vakantierooster 

voor het komende schooljaar is inmiddels 

bekend. De data van de studiedagen zal op een 

later tijdstip volgen. Hieronder vindt u het 

vakantierooster 2021-2022: 

 

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 

 

 

 

 

mailto:directie.appelgaard@hsn-scholen.nl
https://www.mozaiek033.nl/agenda/156616/mozaiek-happen-trappen.html

