
 

 

 

  

agenda 

Week 44  week 45 
zondag 
24 oktober 
 

Daar is kracht – Opw. 446 (gr. 3-8)  zondag  
31 oktober 
 

Psalm 1: 2 (gr. 5-8) 
 

Jelka 6 jaar (groep 3/4) 

maandag 
25 oktober 
 

  maandag  
1 november 
 

 

dinsdag 
26 oktober 
 

 
 

Laël 9 jaar (groep 5/6) 

 dinsdag 
2 november 
 

 

woensdag 
27 oktober 
 

  woensdag  
3 november 
 

Dankdag - Samen Vieren  
Schoolontbijt 

 

donderdag  
28 oktober 
 

  donderdag  
4 november 
 

 

vrijdag  
29 oktober 
 

  vrijdag  
5 november 
 

 
 

 

zaterdag  
30 oktober 
 

 
 

 zaterdag  
6 november 
 

 
 
 

 week 46  week 47 
zondag  
7 november 
 

Psalm 100: 4 (gr. 1-8) 
 

 

 zondag  
14 november 
 

Van A tot Z - Opw voor kids 241 (groep 5-8) 
Julian 6 jaar (groep 1/2) 

Meester Jan-Willem jarig (38 jaar) 

maandag  
8 november 
 

 
 

Wiegert 9 jaar (groep 5/6) 

 maandag  
15 november 
 

 

dinsdag 
9 november 
 

 
 

Wilmar 6 jaar (groep 1/2) 

 dinsdag 
16 november 
 

 

woensdag  
10 november 

  woensdag  
17 november 
 

 
 

Bauke 11 jaar (groep 7/8) 

donderdag  
11 november 
 

 
Guus 12 jaar (groep 7/8) 
Luuk 10 jaar (groep 7/8) 

 donderdag  
18 november 
 

 

vrijdag  
12 november 
 

  vrijdag  
19 november 

 

zaterdag  
13 november 
 

  zaterdag  
20 november 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

Squid games, Halloween? God van Leven! 
Het zal u vast niet ontgaan zijn. De populaire Netflix-serie ‘Squid games’ wordt massaal nagespeeld op 
de schoolpleinen in Nederland. De serie is voor 16+ maar stiekem kijken er ook basisschoolkinderen 
naar. In de serie doen mensen mee aan spellen en als ze verliezen worden ze op vaak gruwelijke wijze 
vermoord.  
In deze tijd van het jaar krijgt ook Halloween weer volop aandacht. Een feest van donker, angst en 
dood. Het heeft een grote aantrekkingskracht op kinderen. Het lijkt ook steeds meer een kinderfeest 
te worden. Pretparken spelen er handig op in. Gruwelfeestjes worden georganiseerd. En als je verkleed 
gaat, dan zo eng mogelijk. Er zit een zekere spanning in en die spanning heeft een aantrekkingskracht. 
Squid games en Halloween. Twee thema’s waar de dood en angst centraal staan. Wat doet dit eigenlijk 
met kinderen? Het aanjagen van angst zorgt o.a. voor slapeloze nachten en wantrouwen. We willen 
‘angst’ zoveel mogelijk bij kinderen vandaag houden… toch? We willen veiligheid bieden… toch?  
Als school willen we heel graag op beide vragen ‘ja’ antwoorden. Wij willen daarom een krachtig 
tegengeluid laten horen: Wij geloven in een God van Leven, in een God van Licht in wie geen duisternis 
is, maar enkel bevrijdende genade! Daarvan willen we op school graag getuigen, vertellen en zingen! 



 

 

welkom op de Appelgaard! 

 

Teun Worst en Daan Poort zijn bij ons op de 

Appelgaard begonnen in groep 1/2. Teun en 

Daan, we wensen jullie een fijne en leerzame 

tijd toe op de Appelgaard! 

 

even voorstellen 

Beste ouder/ 

verzorger,  

Een nieuw gezicht op 

school… 

Ik stel me als nieuwe 

BBL (werken en leren) 

stage-medewerker op 

de Appelgaarde graag 

even voor. Ik ben erg blij dat ik op 

deze  locatie  in groep 3/4 stage  kan lopen, en 

hoop veel te kunnen leren uit de praktijk! 

Mijn naam is Annet Smit, ik ben 49 jaar , alweer 

25 jaar getrouwd en trotse moeder van onze 

dochter Kim en zoon Robin. ik ben in  de stad 

Groningen geboren en woon inmiddels alweer 

ruim 20 jaar in Amersfoort. 

Ik heb  zo’n 30 jaar in de zorg en begeleiding 

van mensen met een verstandelijke beperking 

gewerkt, maar mistte door de wegbezuinigde 

tijd, echte aandacht en tijd voor de cliënt, die 

ze door hun beperking en bijbehorend gedrag 

juist zo nodig hadden. 

Die tijd hoop ik nu in te kunnen zetten door 

zowel de leerkracht als de kinderen te 

ondersteunen. Ik ben op de maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag op de Appelgaard te 

vinden.. waarvan de woensdag en de vrijdag de 

ochtenden . 

 

In mijn vrije tijd geniet ik erg  van knutselen, 

buiten zijn, fietsen, koken en bakken, 

zwemmen en voorlezen. 

Ik  volg  sinds september de opleiding voor 

klasse-assistent op het ROC te Amersfoort, 

waar ik op donderdag mijn schooldag heb. 

Ik heb er zin in, tot ziens! 

Met een hartelijke  groet, 

Annet Smit 

boekenbeurs 

Woensdag 27 oktober willen we graag extra 

aandacht besteden aan de Kinderboekenweek. 

En dat doen we in de vorm van een 

boekenbeurs. 

Hoe gaat dat in z'n werk: 

Ieder kind mag maximaal 4 boeken meenemen 

en maximaal 4 muntjes van 50 cent. 

Na de pauze mag iedereen z'n boeken gaan 

verkopen en nieuwe boeken weer kopen. Alle 

boeken kosten 50 cent. Het betekent dus, dat 

als uw kind zijn 4 boeken heeft verkocht en er 

4 nieuwe voor heeft gekocht, hij aan het eind 

van de beurs 4 nieuwe leesboeken heeft en 



 

 

toch zijn geld nog heeft. Dat is nog eens leuke 

handel! 

We hopen, dat uw kind de boeken die hij wil 

verkopen ook echt kan aanprijzen, door de 

eventuele koper enthousiast te vertellen waar 

het boek over gaat. 

Dat gaat toch leuke gesprekjes opleveren. 

We kijken uit naar dit leuke event! 

ouderbijdrage  

Aan het begin van elk schooljaar wordt aan u 

een ouderbijdrage gevraagd. Het geld wordt 

besteed aan allerlei zaken rondom school. Te 

denken valt aan een boek met het Kerstfeest, 

het Sinterklaasfeest, Pasen enz. Kortom 

schoolzaken die buiten de 

overheidsvergoeding vallen en die zonder deze 

bijdrage niet te realiseren zijn.   

Vandaar dat uw bijdrage van grote waarde is!   

  

De bijdrage is als volgt vastgesteld:   

  

* voor één schoolgaand kind € 30,-   

* voor twee schoolgaande kinderen € 50,-   

* voor drie of meer schoolgaande kinderen € 

65,-   

(voor het schoolreisje en schoolkamp wordt 

apart betaald)   

  

Ook dit jaar maken we gebruik van 

‘Schoolkassa’. Een systeem dat gekoppeld 

is aan Parnassys en ons erg veel administratief 

werk uit handen neemt.   

Deze week  krijgt u per gezin een mail waarin 

een betaalverzoek is opgenomen en kunt u 

makkelijk via Ideal of SEPA de ouderbijdrage 

over maken. Mocht de ouderbijdrage 

problemen geven, dan kunt u altijd contact 

opnemen met de directeur van de school. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!  

  

dankdag  
Woensdag 3 november 2021 as. is het dankdag 

voor gewas en arbeid.   

In verband hiermee houden we op alle scholen 

van de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk 

een themaweek over het thema: ‘Dankend 

doorgaan.’ De centrale tekst is Genesis 8:15 – 

9:17. Rondom dit thema wordt in de 

dankdagweek op de scholen verteld, gezongen 

en gewerkt.   

 

schoolontbijt 

Tevens doen we op woensdag 3 november 

mee aan het Nationaal Schoolontbijt.  

In de bijlage vindt u de ouderfolder van het 

Nationaal Schoolontbijt. We willen u vragen 

om jullie kind(eren) een bord, bestek, beker en 

bakje mee te geven in een tas. We hopen er 

een mooie activiteit van te maken.  

 

schoolfruit 

Vanaf 15 november tot en met eind april doet 

de Appelgaard weer mee aan het EU 

Schoolfruitprogramma! Dit is een Europees 

voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op 

het eten van voldoende groenten en fruit. 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm


 

 

Door EU-Schoolfruit leren kinderen 

spelenderwijs om verschillende soorten 

groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen 

gezond, maar ook gezellig! Kinderen hebben 

veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. 

Want kinderen die genoeg groenten en fruit 

eten en elke dag actief bewegen zitten 

lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, 

zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, 

beleven meer plezier aan sport en spel en leren 

makkelijker. Dinsdag  en donderdag blijven 

onze fruitdagen. De kinderen hoeven dan geen 

fruit mee te nemen, dit krijgen ze op school. Op 

vrijdag kunnen de kinderen naast hun eigen 

eten en drinken de groenten en fruit opeten 

die over zijn.  


