
 

 

 

  

agenda 

Week 47  week 48 
zondag 
21 november 
 

Gezang L: 1 (gr. 3-8)  zondag  
28 november 
 

Psalm 17: 4 (gr. 1-8) 
 

 

maandag 
22 november 
 

  maandag  
29 november 
 

Schoen zetten 

dinsdag 
23 november 
 

 
 

 dinsdag 
30 november 
 

 

woensdag 
24 november 
 

  woensdag  
1 december 
 

 

donderdag  
25 november 
 

  donderdag  
2 december 
 

 

vrijdag  
26 november 
 

  vrijdag  
3 december 
 

Sinterklaas aanwezig op school 
 

 

zaterdag  
27 november 
 

 
 

 zaterdag  
4 december 
 

 
 
 

 week 49  week 50 
zondag  
5 december 
 

Lukas 2: 13, 14 (gr. 5-8) 
 

 

 zondag  
12 december 
 

Ik geloof in God de Vader (groep 5-8) 
Als je gelooft in de Here Jezus (groep 1-4) 

 

maandag  
6 december 
 

 
 

Juf Anne jarig (35 jaar) 

 maandag  
13 december 
 

 

dinsdag 
7 december 
 

  dinsdag 
14 december 
 

 

woensdag  
8 december 

  woensdag  
15 december 
 

 

donderdag  
9 december 
 

  donderdag  
16 december 
 

 

vrijdag  
10 december 
 

  vrijdag  
17 december 

 

zaterdag  
11 december 
 

 
 

Niek 6 jaar (groep 1/2) 

 zaterdag  
18 december 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Hij komt, Hij komt! 
Hij komt, hij komt… Ik denk dat iedereen dit bekende Sinterklaaslied wel af kan maken. We leven in 

de tijd van Sinterklaas. Voor veel kinderen (en ook volwassenen😉) een leuke, spannende tijd. Een 
tijd van verwachting en hoop. Misschien wel wat onzekere hoop: Zou ik krijgen wat ik van Sinterklaas 
gevraagd heb? Na het gezellige Sinterklaasfeest leven we toe naar Kerst: Het feest van Licht en Hoop. 
Het feest van een Hoopvolle verwachting. Dit is geen onzekere hoop, maar hoop die zeker is! God 
heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden voor ons. En eens zal Hij weer komen. Dan wordt elke traan 
gewist, zal er geen pijn meer zijn, geen verdeeldheid of oorlog. Corona zal dan verleden tijd zijn. Dan 
mogen we altijd leven met Hem. Hij komt, ja zeker! Hij komt! 
 
Tot die tijd mogen we hoopvol uitzien, vol verwachting. Tot die tijd zullen wij als school onafgebroken 
doorgaan met het doorgeven van dat Licht en het vertellen van de Hoopvolle boodschap. Altijd, zeker 
nu! 



 

 

coronamaatregelen 

Vorige week heeft u een brief ontvangen met 

daarbij informatie over strengere maatregelen 

rondom het coronavirus.  

 

Landelijk nemen de besmettingen fors toe en 

ook op school zien we dat er meer 

besmettingen zijn onder de ouders en 

kinderen. We hopen dat u er niet teveel last 

van heeft.  

 

Mocht uw kind klachten hebben, dan willen we 

u dringend vragen om uw kind bij de GGD te 

laten testen en thuis te houden zolang de 

testuitslag niet bekend is. Mogelijke klachten 

zijn: 

- hoesten 

- koorts 

- verkoudheidsklachten (loopneus, 

niezen, keelpijn) 

-  

Zodra de test negatief is, mag uw kind weer 

naar school.  

 

audit Appelgaard 

Aanstaande donderdag zal er een audit 

plaatsvinden op de Appelgaard. Twee 

directeuren van de HSN lopen een dag met ons 

mee en zullen de kwaliteit van ons onderwijs 

onderzoeken. Zij doen dit aan de hand van het 

kwaliteitskader wat de inspectie hanteert.  

 

Binnen de HSN is het de gewoonte dat de 

scholen om de 2 jaar geauditeerd worden. Op 

deze manier willen we blijvend werken aan 

onze kwaliteit. Het is een mooi instrument om 

inzicht te krijgen in de kwaliteit. Wat doen we 

goed? Waar kunnen we aan werken? We zien 

de audit met vertrouwen tegemoet.  

 

oudergesprekken 

Vorige week heeft u via Parro een uitnodiging 

ontvangen voor de oudergesprekken. Vergeet 

u zich niet in te schrijven? 

 

fruitdagen 
Sinds een aantal weken mogen we weer 

gebruik maken van het EU 

schoolfruitprogramma. Het is een mooie 

stimulans om kinderen (meer) fruit en groente 

te laten eten. Voorheen waren onze fruitdagen 

op dinsdag en donderdag. Doordat de levering 

van het fruit nu op dinsdag is, kunnen we niet 

garanderen dat we op dinsdag fruit kunnen 

geven aan de kinderen. Onze fruitdagen zullen 

dus veranderen naar woensdag en vrijdag.  

 

Sinterklaas 

Ook dit jaar is Sinterklaas weer in het land en 

hoopt hij bij de Appelgaard langs te komen. We 

hebben vernomen dat hij op vrijdagochtend 3 

december met zijn Pieten aanwezig zal zijn.  

We willen u als ouders vragen om in verband 

met corona hier niet op te wachten en zodra u 

uw kind heeft gebracht weer naar huis te gaan.  



 

 

We hopen er samen met de kinderen een mooi 

feest van te maken.  

 

Op maandag 29 november mogen alle 

kinderen in de klas hun schoen zetten... en dan 

maar hopen dat er dinsdag iets in zit.  

  

verhuizing naar Barneveldseweg 

De renovatie vordert gestaag. Zoals het er nu 

naar uitziet zal de renovatie geen vertraging op 

gaan lopen. Zoals het er nu naar uitziet zal de 

verhuizing van de Appelgaard plaatsvinden op 

dinsdag 19 april en woensdag 20 april. Dit zijn 

de twee dagen na het Paasweekend. De 

kinderen zijn deze dagen vrij.  

  

Op donderdag 21 april willen we ons 

vernieuwde gebouw samen met de kinderen 

feestelijk betrekken.  

 

Op donderdag 12 mei hopen we de school te 

gaan openen. Ouders en genodigden zijn dan 

van harte welkom om een kijkje te nemen in 

onze gerenoveerde school. Plannen jullie deze 

datum vast in de agenda?  

 

 


