
 

 

 

agenda 

week 17  week 18 
zondag 
25 april 
 

Wilhelmus vs. 1 (gr. 1 – 8) vs. 6 (5 – 8)  zondag  
2 mei 
 

 

maandag 
26 april 
 

  maandag  
3 mei 
 

meivakantie 
 

Daan 6 jaar (gr. 3-4) 

dinsdag 
27 april 
 

  dinsdag 
4 mei 
 

meivakantie 
 

Dionne 12 jaar (groep 7-8) 

woensdag 
28 april 
 

  woensdag  
5 mei 
 

meivakantie 

donderdag  
29 april 
 

  donderdag  
6 mei 
 

meivakantie 
 

Cameron 8 jaar (groep 3-4) 

vrijdag  
30 april 
 

  vrijdag  
7 mei 
 

meivakantie 
 

 

zaterdag  
1 mei 
 

  zaterdag  
8 mei 
 

 
 
 

 week 19  week 20 
zondag  
9 mei 
 

 
 
 

 zondag  
16 mei 
 

OTH 268 ‘Heer ik prijs uw grote naam’  
(gr. 5 – 8) 

Juf Tineke jarig 

maandag  
10 mei 
 

meivakantie  maandag  
17 mei 
 

 

dinsdag 
11 mei 
 

meivakantie 
 

 

 dinsdag 
18 mei 
 

 

woensdag  
12 mei 

meivakantie 
 

Anieke 8 jaar (groep 3-4) 

 woensdag  
19 mei 
 

 

donderdag  
13 mei 
 

meivakantie 
Hemelvaartsdag 

Fayenne 4 jaar (groep 1-2) 

 donderdag  
20 mei 
 

 

vrijdag  
14 mei 
 

meivakantie  vrijdag  
21 mei 

 

zaterdag  
15 mei 
 

 
 

Liraz 5 jaar (groep 1-2) 

 zaterdag  
22 mei 
 

 
 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Koningsdag! 
 
Morgen vieren we Koningsdag. Hoewel het, net als vorig jaar, een sobere viering zal worden voelen 
we ons toch met elkaar verbonden. We hangen de vlaggen uit, we kijken naar de koning op tv en 
maken er met elkaar een dag van die in het teken staat van onze koning. Een mooie en goede 
gewoonte.  
Gisteren was het zondag. Een dag die in het teken mag staan voor onze Hemelse Koning. Eigenlijk 
is elke zondag Koningsdag. We mogen stil staan bij het geweldige werk wat onze Hemelse Vader 
voor ons heeft gedaan en wat Hij voor ons doet. Net als Koningsdag mag elke zondag een feestdag 
zijn! Laten we op deze dag dan ook stil staan voor onze Hemelse Koning met dezelfde lof, eer en 
respect. Hij verdient de lof, omdat Hij het leven voor ons heeft verdiend! 
 
 
 



 

 

welkom! 

In de afgelopen periode zijn Tobias, Abel 

(beiden in groep 5/6) en Danée Pars (groep 

1/2) op de Appelgaard gestart. Ook zijn Dean 

(groep 1/2) en Scarlett (groep 3/4) Garbers op 

de Appelgaard gestart.  Na de meivakantie zal 

Fayenne Timmer starten in groep 1/2. We 

wensen jullie allemaal een fijne en leerzame 

tijd toe op de Appelgaard.  

 

Bedankt 

Op 11 maart mocht ik opnieuw vader worden 

van een prachtige dochter, Ivah. Wat is het fijn 

om te merken dat zoveel mensen meeleven. 

Mijn vrouw Anne-Marie en ik willen bij deze 

iedereen hiervoor enorm bedanken.  

We kregen van veel ouders en kinderen 

cadeautjes, appjes en kaartjes met felicitaties 

en mooie wensen. Dat voelt heel warm. Het 

gaat heel goed met haar, vorige week mochten 

we haar al laten dopen. 

Nogmaals, enorm bedankt!  

(Meester) Mark 

 

vacature MR  

Volgend schoolseizoen hebben we een 

vacature voor de medezeggenschapsraad (MR) 

van de Appelgaard. In deze functie denk je mee 

over het beleid van de Appelgaard. Tevens 

vertegenwoordig je de ouders van de 

Appelgaard en geef je hen een stem. Lijkt het 

jou leuk en uitdagend om mee samen met 

leerkrachten mee te denken over het beleid 

van de school, stuur dan een mailtje naar 

directie.appelgaard@hsn-scholen.nl of loop 

even binnen. Meer informatie kan je ook 

vinden op de site. 

 

luizencontrole 

Maandag en/of dinsdag na de meivakantie zal 

er weer een luizencontrole plaatsvinden. Wilt 

u er rekening mee houden dat de haren van uw 

kinderen zo schoon mogelijk zijn en het liefst 

zonder gel?  

 

Nationaal Programma Onderwijs 

De overheid heeft aangekondigd om het 

Nationaal Programma Onderwijs op te starten. 

Daar wordt een bedrag van €8,5 miljard voor 

de komende 2,5 jaar voor geïnvesteerd. 

Hoeveel er exact naar de scholen komt, is nog 

niet duidelijk. Het doel daarvan is om 

leerlingen te helpen hun gaven en talenten tot 

bloei te brengen, ondanks de coronacrisis en 

de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Als 

HSN zijn we hierover aan het nadenken hoe we 

https://appelgaard.hsn-scholen.nl/medezeggenschapsraad-mr/


 

 

dit effectief kunnen inzetten. Een aantal eerste 

stappen zijn daarin al gezet: 

• We hebben een HSN-groep die nadenkt 

over het zogenoemde ‘Deltaplan’ 

• We hebben onze resultaten geanalyseerd. 

• Per groep hebben we een analyse 

gemaakt, zodat we de groepen scherp in 

beeld hebben qua ontwikkeling. 

 

De komende periode gaan we concreter 

nadenken hoe we de gelden goed in gaan 

zetten. Hierover hebben we al ideeën. Zodra 

we hierover een besluit hebben genomen, dan 

zullen we dit vermelden in de nieuwsbrief.  

 

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.   

 

 

 
 

  

 

 

 

 

mailto:directie.appelgaard@hsn-scholen.nl


 

 

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 

 

 

 

 


