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NIEUWSBRIEF 10 3 juni 2022

Vooraf
In de afgelopen periode is er in de
groepen verteld, gesproken en
gezongen over Hemelvaart en over het
Pinksterfeest.
Personeel
Namens juf Frieda willen wij alle ouders
bedanken die haar hebben bijgestaan
na het verlies van haar geliefde man.
Bedankt voor de kaartjes en andere
steunbetuigingen.
Korfbaltoernooi
Vandaag hebben de leerlingen van
groep 3 t/m 8 meegedaan met het
schoolkorfbaltoernooi in
Kootwijkerbroek. De leerlingen hebben
onder prachtige weersomstandigheden
leuke spellen gedaan en sportief
gestreden. Ouders die hebben
gecoacht, gereden of gewassen:
Bedankt!!

Schoolfoto’s
Op dinsdag 10 mei zijn er schoolfoto’s
gemaakt. De inlogcodes en
bestelformulieren zijn meegegeven aan
de leerlingen. Even een reminder:
iedereen die t/m 6 juni een individueel
portret afneemt ontvangt een gratis
groepsfoto.
Oproep pleinwacht
We zijn blij dat het afgelopen schooljaar
de pleinwacht zo goed is verlopen! Door
hulp van jullie kunnen de juffen en
meesters even pauze hebben tussen de
middag.
We zijn alweer bezig om een rooster te
maken voor het nieuwe schooljaar.
Helaas vallen daar wat gaten. We zijn op
zoek naar nieuwe pleinwachters!
Tussen 12.00 en 12.40 uur is er toezicht
nodig op het schoolplein. De leerlingen
komen in 2 groepen 20 minuutjes
buiten spelen. Je bent met z'n tweetjes.
Er is een kleine vergoeding voor.
We maken het rooster tot de Kerst.
Vooral op de donderdag hebben we
veel nieuwe mensen nodig! Op
maandag hebben we nog 3x iemand
nodig en op de dinsdag 6x. Wil je helpen
de gaatjes te vullen? We horen je heel
graag! Maakt niet uit welke frequentie,
alle hulp is welkom en alle beetjes
helpen! Mail naar
dilene@pbsgarderen.nl
Meester Jos en juf Dilene

Uitslag Cito eindtoets groep 8
De leerlingen uit groep 8 hebben enkele
weken terug de uitslag van CitoEindtoets ontvangen. De leerlingen
hebben een gemiddelde score van
539.3 behaald. Dit is ruim boven het
landelijk gemiddelde (534.8)
Als school zijn we blij met deze mooie
uitslag.
BSO vacature
Namens BSO Bijdehandjes willen we
een vacature met jullie delen. Mochten
jullie iemand weten dan horen zij het
graag!
https://www.bijdehandjes.info/nl/vacat
ure/pedagogisch-medewerkerpeuteropvang-en-bso-garderen-19-21uur
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer uw kind in het volgende
schooljaar (2022-2023) vier jaar wordt,
willen we u vragen alvast het
aanmeldingsformulier in te leveren. Dit
formulier is te downloaden via onze
website: www.pbsgarderen.nl.
Het inschrijfformulier is ook verkrijgbaar
op school. Wanneer u ouders kent
waarvan het oudste kind volgend
schooljaar 4 jaar hoopt te worden, wilt
u deze informatie dan doorgeven?
Wijziging gegevens
Is er iets veranderd in uw gegevens,
bijv. uw adres, uw telefoonnummer of
e-mailadres? Geef het even door aan
ali@pbsgarderen.nl
Dan kunnen we jullie bereiken en
missen jullie geen informatie!

Jarigen
Datum Naam
JUNI
3
6
10
11
11
17
19
20
22
23
23
24
25
28
29
30

Groep

Harm van den Hoorn
Bhodi Kevelam
Mirte van Erp
Jorieke Oosterom
Fedde Ouderdorp
Brenna Oud
Yara van Middendorp
Amélie Ditewig
Alex Bakker
Levi Budding
Julia Smith
Lieke Licht
Vik Bokhorst
Yinthe Huissen
Trevan Wils
Stijn van den Nosterum

3
5
5
8
4
3
3
4
1
7
4
4
3
5
7
7

Agenda
1 juni

Juf Magdiël jarig

6 juni

2e Pinksterdag –
leerlingen vrij

7 juni

Juf Frieda jarig

8 juni

Bas (conciërge) jarig

13 juni

Uitstallen gevonden
voorwerpen

13 juni

Schoonmaakavond

14 juni

Schoonmaakavond

16 juni

Schoonmaakavond

19 juni

Vaderdag

21 juni

GMR-vergadering

23 juni
28 juni

Schoolreizen groep 1 t/m
7
10 minuten gesprekken
(optioneel)

