
 

 

 

  

agenda 

Week 39  week 40 
zondag 
26 september 
 

LvdK 44: 1 (gr. 5-8)  zondag  
3 oktober 
 

Psalm 93:4 (gr. 1-4) 

maandag 
27 september 
 

  maandag  
4 oktober 
 

MR-vergadering (19:30 uur) 

dinsdag 
28 september 
 

  dinsdag 
5 oktober 
 

 

woensdag 
29 september 
 

  woensdag  
6 oktober 
 

Samen Vieren  
 

donderdag  
30 september 
 

  donderdag  
7 oktober 
 

 

vrijdag  
1 oktober 
 

  vrijdag  
8 oktober 
 

 
 

Juda 7 jaar (groep 3/4) 

zaterdag  
2 oktober 
 

 
 

 zaterdag  
9 oktober 
 

 
 
 

 week 41  week 42 
zondag  
10 oktober 
 

Psalm 106: 2 (gr. 5-8) 
 

Juf Marjon jarig (42 jaar) 

 zondag  
17 oktober 
 

 
 

Huub 6 jaar (groep 1/2) 

maandag  
11 oktober 
 

Studiedag (leerlingen vrij)  maandag  
18 oktober 
 

Herfstvakantie 

dinsdag 
12 oktober 
 

  dinsdag 
19 oktober 
 

Herfstvakantie 

woensdag  
13 oktober 

Schoolkamp groep 7/8  woensdag  
20 oktober 
 

Herfstvakantie 

donderdag  
14 oktober 
 

Schoolkamp groep 7/8  donderdag  
21 oktober 
 

Herfstvakantie 

vrijdag  
15 oktober 
 

Schoolkamp groep 7/8  vrijdag  
22 oktober 

Herfstvakantie 

zaterdag  
16 oktober 
 

  zaterdag  
23 oktober 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Vuile handen die overstromen van Gods liefde 
Kent u het schilderij ‘Terugkeer van de verloren zoon’ van Rembrandt? Het is een intrigerend schilderij. 
Henri Nouwen heeft er ooit een net zo’n intrigerend boek over geschreven: ‘Eindelijk Thuis’. In zowel 
het schilderij als het boek staat de liefde van de Vader centraal. Onlangs kwam ik onderstaand verhaal 
tegen van twee jongens: 
Op een vrije middag gingen de jongens voetballen. Moeder had nog uitdrukkelijk gezegd dat ze op 
moesten passen voor de nieuwe boompjes in de tuin van de buren. Maar in hun spel vergaten ze de 
waarschuwing van hun moeder en na een hard schot werden er toch een paar boompjes omver 
getrapt. Ze schrokken enorm en vlug probeerden ze de boompjes met hun handen vast te zetten. Toen 
ging de deur open en kwam de buurman naar buiten. Ze schaamden zich en durfden niet te kijken. De 
buurman vroeg: ‘Laat jullie handen eens zien?’ Aarzelend staken ze hun vuile handen naar voren. De 
buurman pakte een trommeltje en vulde de vuile handen met snoep. ‘Waarom hebben wij dit verdiend? 
Ik denk niet dat wij dit gekregen hebben omdat wij zo lief zijn, maar omdat de buurman zo lief is’.  
Onze handen en harten zijn vuiler dan we denken, maar bij God zijn we meer geliefd dan we ooit durven 
hopen. 



 

 

start van het schooljaar 

Het schooljaar 2021-2022 is inmiddels ruim 

vier weken  aan de gang. Zo’n start kenmerkt 

zich grotendeels rondom groepsvorming en 

het aanleren van regels en routines. Het is een 

mooi, maar tegelijk ook een erg belangrijk 

proces. In het onderwijs worden dit de ‘gouden 

weken’ genoemd. Naast het opstarten van de 

diverse vakgebieden is er ruimschoots 

aandacht voor veiligheid, groepsvorming en 

wat ieders rol daarin is. Om die redenen 

kunnen we daarom in de eerste weken nog 

niet volledig starten met extra zorg. Juist 

omdat het aanleren van die regels, routines en 

het samen zoeken naar veiligheid en een fijne 

groepsvorming essentieel is voor de verdere 

ontwikkeling van kinderen.  

 

Echter betekent dit niet dat we rondom die 

extra zorg niets doen. Er worden intern 

gesprekken gevoerd, er worden werkplannen 

opgezet, waar nodig met externe deskundigen 

gesproken. Ook dit verdient uiterste 

zorgvuldigheid, omdat we de juiste en 

optimale zorg willen bieden die de kinderen 

nodig hebben.  

 

In zo’n opstartfase duurt het wellicht soms 

even voordat u als ouders informatie krijgt, of 

dat we contact opnemen, wanneer dit 

afgesproken is. We zijn jullie zeker niet 

vergeten, achter de schermen wordt er veel 

werk verzet en vindt er voortdurende 

afstemming plaats. Dit doen we met uiterste 

zorgvuldigheid en oprechte liefde, omdat jullie, 

maar vooral jullie kinderen het meer dan 

waard zijn! 

 

schoolreis 

Aanstaande donderdag (30 januari) gaan de 

kinderen van groep 1/2 op schoolreis naar de 

Julianatoren. We hebben er ontzettend veel 

zin in! Willen jullie zorgen voor voldoende eten 

en drinken?  

We hebben gelukkig voldoende ouders die 

mee kunnen rijden/begeleiden. We zouden 

het fijn vinden als jullie je kinderen een 

zitverhoger meegeven.  

Omdat de Julianatoren een doorstroomlocatie 

is, worden er geen coronatoegangsbewijzen 

gevraagd. 

 

versoepelingen – quarantaine 

De coronamaatregelen voor het onderwijs zijn 

verder versoepeld. Uitgangspunt is dat 

kinderen zoveel mogelijk fysiek onderwijs 

volgen. 

Vanaf 20 september krijgt bij één besmetting 

niet de hele groep automatisch 

quarantaineadvies. Wel geldt voor deze 

kinderen het advies om de tien dagen daarna 

goed op de gezondheid te blijven letten. Bij 

milde coronaklachten blijven kinderen thuis en 

laten ze zich testen door de GGD. Een zelftest 

is niet voldoende. 

Een quarantaineadvies wordt wel gegeven: 



 

 

• als het kind een huisgenoot is van een 

besmet persoon; 

• Als het kind in de privésfeer in nauw contact 

is geweest met een besmet persoon; 

• Als er een uitbraak is in de groep. 

 

De GGD adviseert school bij besmetting van 

een kind in de groep. 

 

studiedag 11 oktober 

Maandag 11 oktober hebben we als team weer 

een studiedag. We zullen ons verder verdiepen 

in de vaardigheden van kinderen, 

groepsvorming en het thematisch onderwijs. 

We hopen op een boeiende en leerzame dag 

met elkaar. De kinderen zijn die dag vrij.  

 

zending 

Beste ouders,  

 

U weet waarschijnlijk wel, dat we op de 

Appelgaard de goede gewoonte hebben om op 

maandag zendingsgeld mee te laten nemen 

door de kinderen. Voor de vakantie hebben we 

voor Stichting Romario gespaard en het mooie 

bedrag van €350,- bij elkaar gehaald en dat 

ondanks de corona!! Mirjam van Herwijnen 

was er erg blij mee. Namens haar: hartelijk 

dank!!  

 

Voor de komende periode willen we als goed 

doel aan u voorstellen: het Bartimeüsfonds van 

het blindeninstituut.  

We hebben een voorlichter van Bartimeüs 

uitgenodigd om een presentatie in de klassen 

te geven. Wanneer dat zal zijn is nog niet 

bekend. Maar misschien kunt u zelf aan uw 

kind alvast vertellen waar het zendingsgeld 

voor bestemd is.  

 

En voor de volgende periodes zou ik u willen 

vragen: heeft u nog ideeën voor welke goede 

doelen we nog meer kunnen sparen dit jaar?  

 

Mocht u een idee hebben wilt u dat dan aan 

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

Bij voorbaat bedankt. 

 

Vriendelijke groet,  

Bea Oosterhuis 

 

fruitdagen  

Ook   dit   schooljaar   willen   we   stimuleren   

dat leerlingen gezonde tussendoortjes 

meenemen naar school.  Net  zoals  

voorgaande  jaren  zullen  dinsdag en 

donderdag ‘fruitdagen’ zijn. 

 

steps op het schoolplein 

Verschillende kinderen vinden het leuk om hun 

step mee naar school te nemen. We begrijpen 

dit als school goed. We willen dit toelaten 

onder enkele voorwaarden, zodat het voor 

iedereen leuk en veilig blijft.  

- Elektrische steps staan wij niet toe op 

het schoolplein 



 

 

- Steps worden op eigen risico 

meegeven. Als school zijn we niet 

verantwoordelijk voor diefstal of 

schade. 

- Steps zetten we onder schooltijd 

buiten neer. Ze worde niet meer 

binnen bewaard.  

 

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. 

 

 
 

 


