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Vooraf
In de afgelopen periode is er in de
groepen verteld, gesproken en
gezongen over Paulus. In een aantal
groepen ging het in de afgelopen week
over het Bijbelboek Openbaringen.
MR
De MR heeft afgelopen maandagavond
vergaderd. Er is gesproken over de
volgende onderwerpen:
o Identiteit
o Overblijven
o Ouderbetrokkenheid
o NPO gelden
Schoonmaakavonden
Afgelopen maandag en ook vorige week
is er ’s avonds hard gewerkt in school.
Niet door leerlingen, maar door ouders
en leerkrachten. De school ziet er weer
fris, schoon en opgeruimd uit. Allen die
hebben geholpen bedanken we voor de
hulp!

Doorschuifmoment
Donderdag 7 juli hebben we vanaf
10.45 uur tot 12.00 uur een
doorschuifmoment gepland. De
leerlingen kunnen dan alvast kennis
maken met de nieuwe leerkracht. Voor
de leerlingen van groep 1 vindt het
doorschuifmoment al op woensdag 6
juli plaats.

Afscheid groep 8
Op dinsdag 5 juli nemen we afscheid
van de leerlingen van groep 8. Vanaf
17.00 uur gaan de leerlingen van groep
8 eten met de leerkrachten. Om 19.00
uur verwachten we de ouders van de
leerlingen die afscheid nemen op school
voor een gezellige afscheidsavond.
De leerlingen van groep 8, meester Jos
en ook een aantal ouders hebben de
laatste weken hard gewerkt aan de
musical. Maandag 4 juli zijn er 2
generale repetities van de musical voor
de leerlingen:
10.30 uur
13:00 uur

groepen 1 t/m 4
groepen 5 t/m 7

Op dinsdagavond 5 juli wordt tijdens de
afscheidsavond de musical opgevoerd
voor de eigen ouders.

Laatste schooldag
Op de laatste dag van dit schooljaar
(vrijdag 8 juli) verwachten we de
leerlingen gewoon om 08.45 uur op
school. We willen het jaar op een
gezellige manier afsluiten. Groep 1 en 2
blijven op school, de leerlingen van
groep 3 t/m 7 doen een speurtocht in
het dorp. Vanaf 11.00 uur nodigen we
jullie uit om op school een kopje koffie
te komen drinken en elkaar een fijne
vakantie toe te wensen.
1e schooldag 22 augustus vanaf 08.30
uur inloop
Na de zomervakantie hopen we alle
leerlingen natuurlijk weer te
ontmoeten. Op maandag 22 augustus
beginnen we met een inloopmoment!
Jullie zijn van harte welkom om, onder
het genot van een kopje koffie of thee,
samen met jullie kind(eren) even een
kijkje te nemen in de nieuwe groep.
Vanaf 08.30 uur tot 09.00 uur is dit
inloopmoment gepland, daarna
beginnen de lessen.
De vakantie BSO van de Bijdehandjes
gaat bijna van start!
Dit jaar hebben we gekozen voor het
thema, "van Cactus tot Cobra". We gaan
de woestijn (zandgat) in en gaan op
ontdekkingstocht. Met de bus naar het
bos, de speeltuin of de kringloop, of
lekker chillen in de hangmat.
De juffen hebben er zin in en kijken uit
naar zonnige, gezellige en chille weken.
Iedereen een hele fijne (zomer) vakantie
toegewenst.

Bibliotheek de Wardborg blijft de hele
zomer open!
Tijdens de zomervakantie heeft de
bibliotheek aangepaste openingstijden
en zal er zes weken lang een boekenverkooptafel staan.
Nog even een boek voor op het strand
scoren? Vanaf vrijdag 8 juli om 14.00
uur staat de tafel klaar.
Boeken zijn te koop voor € 0,50 p.st.
Openingstijden van 11 juli t/m 19 aug.:
Dinsdag 10.00 - 12.00 uur
Dinsdag 18.00 - 20.00 uur
Vrijdag 14.00 - 16.00 uur
Tot 18 jaar is een lidmaatschap van de
bibliotheek gratis.
Vanaf 18 jaar betaalt u € 10 per jaar.
Data en activiteiten nieuwe schooljaar
Na de zomervakantie ontvangen jullie
van ons de nieuwe kalender met daarin
alle belangrijke informatie. In de
kalender vinden jullie weer de
data waarop bijzondere activiteiten zijn
gepland. Nu al nieuwsgierig? Houd dan
onze website www.pbsgarderen.nl
in de gaten.
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

Agenda

Datum Naam
JULI
4
5
5
8
18
19
21
23
26
26
27
29
30

Groep

Rilana van Hierden
Fleur Bouwers
Noortje Kraai
Yinthe Licht
Livana Scheffel
Emily Schuiteman
Evy van Bentum
Mathieu Ditewig
Sam van de Pol
Fien Timmers
Bette Smitshoek
Xanne Licht
Thirza Slendebroek

AUGUSTUS
8
Sarah Borren
10
Djesley de Bruin
17
Gijs Morren
18
Jurjen Kevelam
18
Guus Timmers
22
Noémie Westerlaken
24
Mayvano Swart
26
Mette Kevelam
26
Malena Schuiteman
27
Rik Wisserhof
28
André Oud
31
Siem Klaassen

2
1
6
6
2
6
3
2
7
4
2
8
7

2
1
3
7
2
2
3
6
8
8
8
3

2 juli

Meester Jansen jarig

4 juli

Rapport 2 mee

4 juli

Uitstallen gevonden
voorwerpen

5 juli

Afscheid groep 8

7 juli

Doorschuifmoment

8 juli

Start zomervakantie

16 juli

Juf Diana jarig

22 aug

Weer naar school

31 aug t/m
2 sept

Schoolkamp groep 8

