
 

 

 

agenda 

Week 35  week 36 
zondag 
29 augustus 
 

  zondag  
5 september 
 

 

maandag 
30 augustus 
 

Start schooljaar 2020-2021 
 

 

 maandag  
6 september 
 

 

dinsdag 
31 augustus 
 

 
 

Dana 7 jaar (groep 3/4) 

 dinsdag 
7 september 
 

 

woensdag 
1 september 
 

Samen Vieren  woensdag  
8 september 
 

 
Jurre 9 jaar (groep 5/6) 

Sijmen 10 jaar (groep 5/6) 

donderdag  
2 september 
 

  donderdag  
9 september 
 

 

vrijdag  
3 september 
 

  vrijdag  
10 september 
 

 

zaterdag  
4 september 
 

 
 

 zaterdag  
11 september 
 

 
 
 

 week 37  week 38 
zondag  
12 september 
 

  zondag  
19 september 
 

 

maandag  
13 september 
 

Kennismakingsgesprekken  maandag  
20 september 
 

 

dinsdag 
14 september 
 

Kennismakingsgesprekken  dinsdag 
21 september 
 

 
 

Yarod 6 jaar (groep 3/4) 

woensdag  
15 september 

Kennismakingsgesprekken  woensdag  
22 september 
 

Korfbaltoernooi 
 

Lukas 11 jaar (groep 7/8) 

donderdag  
16 september 
 

Kennismakingsgesprekken  donderdag  
23 september 
 

Korfbaltoernooi 

vrijdag  
17 september 
 

Kennismakingsgesprekken 
Luke Daniëls 10 jaar (groep 5/6) 

Henk Worst 6 jaar (groep 3/4) 

 vrijdag  
24 september 

Korfbaltoernooi 

zaterdag  
18 september 
 

 
 

Joost 8 jaar (groep 5/6) 

 zaterdag  
25 september 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Ga voor Go(u)d! 
Het nieuwe schooljaar staat op het punt van beginnen. Inmiddels zijn de lokalen aan de Bizetlaan 
ingericht en voelt het als ons ‘thuis’.  We zien ernaar uit om de kinderen maandag te ontvangen.  
Als team zijn we donderdag het nieuwe schooljaar gestart. We hebben stilgestaan bij het thema 
‘Ga voor Go(u)d!’ God ziet goud in ons. We zijn zo kostbaar in zijn ogen. Zo willen we elke dag 
weer naar kinderen kijken: Voor God zijn ze kostbaarder dan het schoonste goud! Voor ons de 
verantwoordelijke taak om zorgvuldig en vol liefde met onze kinderen om te gaan. We willen ook 
komend jaar de kinderen helpen in hun ontwikkeling, nieuwe dingen aanleren, leren wie ze zijn, 
leren wie anderen zijn, zodat zij mogen stralen als het kostbaarste goud! We willen samen met 
de kinderen gouden momenten gaan beleven en samen met u als ouders er een gouden jaar van 
maken!  



 

 

kennismakingsgesprekken 

Zoals elk jaar zullen ook dit jaar 

kennismakingsgesprekken plaatsvinden. Deze 

kennismakingsgesprekken zijn dit jaar bedoeld 

voor nieuwe leerlingen en voor de leerlingen 

uit groep 1, groep 3, groep 5 en groep 7. In 

enkele gevallen kan de leerkracht ook de 

ouders uitnodigen van leerlingen van een 

andere groep. De gesprekken zullen op school 

plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 

meter. U ontvangt hiervoor tijdig een 

uitnodiging van de groepsleerkracht. 

 

informatiebrief 

Door de coronacrisis vinden we het te risicovol 

om een informatieavond te organiseren 

waarbij we met meerdere volwassenen in één 

ruimte zitten. In plaats daarvan ontvangt u van 

de betreffende groepsleerkrachten een 

informatiebrief. Deze informatiebrief wordt 

uiterlijk vrijdag 10 september naar u verstuurd.  

 

sporttijden en maatregelen 

De sporttijden voor het komende jaar zijn als 

volgt: 

Groep 3/4 sport op dinsdagmiddag in de 

Baggelaar. Ze worden daar naartoe gebracht 

met de bus.  

Groep 5/6 en 7/8 zullen op donderdagmiddag 

sporten in sporthal Strijland. Zolang we les 

krijgen aan de Bizetlaan, zullen de kinderen 

hier lopend naartoe gaan.  

Wilt   u   zorgen   dat   de   kinderen   goede 

sportkleding   en –schoenen (geen   zwarte   

zool) dragen tijdens sport? De eerste week 

sporten we nog niet!  

 

pantoffels  

Op  de  Appelgaard  is  het  een  goede  

gewoonte  dat de   kinderen bij    binnenkomst    

hun    schoenen uittrekken  en  hun  pantoffels  

aantrekken. Echter op de Bizetlaan hebben we 

onvoldoende ruimte om de 

schoenen/pantoffels op te ruimen. U hoeft dus 

geen pantoffels mee te geven. Dit zullen we 

weer oppakken zodra we weer aan de 

Barneveldseweg zitten. 

 

luizenmoeders 
Voor het nieuwe schooljaar zijn we nog op zoek 

naar moeders die willen helpen bij de 

luizencontrole. Normaal gesproken wordt er 

na elke vakantie gecontroleerd en bij signalen 

dat er luizen in de school zijn. Mocht u willen 

helpen, wilt u dan een mailtje sturen naar 

directie.appelgaard@hsn-scholen.nl  

 

fruitdagen  

Ook   dit   schooljaar   willen   we   stimuleren   

dat leerlingen gezonde tussendoortjes 

meenemen naar school.  Net  zoals  

voorgaande  jaren  zullen  dinsdag en 

donderdag ‘fruitdagen’ zijn. 

 

 

mailto:directie.appelgaard@hsn-scholen.nl


 

 

lied- en vertelrooster (2021-2022)  

Ook  dit  jaar  leren  we  de  kinderen  liederen  

aan  en vertellen  we  verhalen  uit  de  Bijbel  

De liedlijst en het vertelrooster zijn op de site 

van de Appelgaard te vinden. Het lied van de 

week wordt in de groepen gedurende de week 

gezongen. 

 

een kijkje in de Bizetlaan 

We begrijpen dat u graag wilt zien hoe de 

school aan de Bizetlaan er van binnen uitziet. 

We willen u dan ook in de gelegenheid stellen 

om een kijkje te komen nemen als u dat leuk 

vindt. Wel willen we dit graag stroomlijnen. U 

bent op de volgende momenten van harte 

welkom: 

 
Dinsdag 31 aug  

15:00 uur – 15:30 uur 

Van Asselt t/m  

Van Galen 

Woensdag 1 september 

12:30 uur – 13:00 uur 

Garbers t/m  

Kraaij 

Donderdag 2 september 

15:00 uur – 15:30 uur 

Leeuwen Boomkamp t/m 

Schipper 

Vrijdag 3 september 

15:00 uur – 15:30 uur 

Van der Schulp t/m 

Worst 

 
rij-advies Bizetlaan  
Veel kinderen zullen met de auto gebracht 

worden. Dit zal met name tussen 8:15 uur – 

8:30 uur en 15:00 uur – 15:15 uur voor drukte 

zorgen. We adviseren u om de rijrichting te 

hanteren die op de plattegrond staat 

afgebeeld. Wilt u langer parkeren dan strikt 

noodzakelijk, dan adviseren we om de auto te 

parkeren op het parkeerterrein bij het 

winkelcentrum. 

 

schoolkorfbaltoernooi 

In de week van woensdag 22 tot en met vrijdag 

24 september 2021 zal Korfbalvereniging 

Sparta Nijkerk weer een korfbaltoernooi 

organiseren voor de basisscholen uit de 

gemeente Nijkerk. 

 

De Appelgaard zal ook dit jaar met kinderen uit 

groep 5, 6, 7 en 8 aan het toernooi deelnemen. 

Afhankelijk van het aantal kinderen dat zich 

aanmeldt, zullen wij met 1 of 2 teams aan het 

toernooi mee doen. Dus vind je het leuk om 

met elkaar te rennen, over te gooien, te 

scoren, te verdedigen en vooral plezier te 

hebben (= korfballen) geef je dan zo snel 

https://hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/06/lied-en-tekstlijst-2021-2022-1.pdf
https://hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2021/06/bijbelrooster-HSN-2021-2022-jaar-2.pdf


 

 

mogelijk op! De inschrijflijsten hangen in de 

klas. 

 

Er worden nog ouders gezocht die mee willen 

helpen bij het geven van een training en/of bij 

het begeleiden van de teams. Opgeven kan bij 

juf Anne: a.vandenborn@hsn-scholen.nl 

 

Zodra het programma bekend is, zullen de 

ouders van de kinderen die mee doen per mail 

een brief met nadere informatie over het 

schoolkorfbaltoernooi ontvangen. 

 

toestemming voor foto’s enz.  

Iedere ouder/verzorger heeft wel of niet 

toestemming gegeven voor het gebruik van 

beeldmateriaal en / of de naam van uw 

kind(eren) door de school.  

 

Wij brengen dit jaarlijks onder uw aandacht, 

omdat uw mening natuurlijk kan wijzigen. 

Mocht u uw toestemming willen intrekken, of 

mocht u alsnog toestemming willen geven, wilt 

u dit aan bij de directie van de school 

doorgeven? 

  
Het is in Parro ook mogelijk om uw voorkeuren 

aan te passen. Om het werkbaar te houden in 

de praktijk: deze mogelijkheid zetten we alleen 

in september open. 

 
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 

Er zijn nog 2 hele dagen in te plannen. Dit hangt 

af wanneer we terug verhuizen naar de 

Appelgaard. Waarschijnlijk in maart/april 2022. 

 

 
 

 


