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Vooraf
Na een lange en warme vakantie zijn we
met 159 leerlingen aan een nieuw
schooljaar begonnen. We zijn dankbaar
dat we iedereen in gezondheid weer
mogen ontmoeten! Als team beseffen
we dat we afhankelijk zijn van Gods
genade en Zijn zegen. Samen hebben
we gebeden om een goed schooljaar
voor alle leerlingen, leerkrachten en
allen die betrokken zijn bij de school. Als
team kijken we terug op een goede
start. Het inloopmoment werd goed
bezocht en was voor de leerlingen een
mooie gelegenheid om hun ouders de
klas en hun eigen plekje te laten zien.
Veel ouders hebben kennis kunnen
maken met de nieuwe leerkrachten.
Samen wensen we dat de leerlingen
met plezier naar school gaan en dat de
leerlingen zich op een goede manier
ontwikkelen in een veilige omgeving. Dit
alles in afhankelijkheid en met
vertrouwen op de Heer, onze God.
Wij stellen jullie betrokkenheid erg op
prijs en willen jullie graag regelmatig
ontmoeten. De deur staat open
wanneer jullie vragen of opmerkingen
hebben. Schroom niet om de andere
manieren van contact (Parro, e-mail,
telefoon) te gebruiken om iets te
vragen, te overleggen of een afspraak te
maken.
Bijbelverhalen
In de afgelopen week is in de groepen
verteld over de schepping (Genesis).

Personeel
Vanwege haar studie (logopedie) is juf
Debora minder gaan werken. We zijn
blij dat we de ontstane vacatureruimte
hebben kunnen invullen. Op woensdag,
donderdag en vrijdagmorgen komt juf
Julia ons team versterken. Hieronder
stelt zij zich aan jullie voor:
Aangenaam; mijn naam is juf Julia en dit
schooljaar ben ik nieuw bij jullie, als
onderwijsassistent op de Prins
Bernhardschool. Ik ben 19 jaar oud en
woon in Ede. De kinderjaren vind ik één
van de mooiste levensfases.
Dit is ook waarom ik met kinderen wil
werken en dus onderwijsassistent ben
geworden. Naast dat ik gek ben op
kinderen houd ik er ook van om creatief
bezig te zijn, en tijd door te brengen
met mijn vrienden en familie!
Werken met kinderen maakt mij
enthousiast, omdat zij zo eerlijk en puur
zijn. Dankbaar ben ik dat ik een bijdrage
mag leveren aan de ontwikkeling van
jullie kinderen!

Leerlingen
Dit schooljaar zijn de volgende
leerlingen bij ons op school gestart:
Linde van Ark (groep 1)
Noah Borgers (groep 1)
Tessa van Hierden (groep 1)
Gerben van den Hul (groep 1)
Luc Knol (groep 1)
Levi Lubbersen (groep 1)
Tygo Reijnders (groep 1)
Tom van der Sluijs (groep 1)
Julia Vroegindeweij (groep 1)
Sven Westerlaken (groep 1)
Chivaz Zhu (groep 1)
Evy Drinkenburg (groep 3)
Barris Verhoef (groep 8)
Wij heten jullie en jullie ouders van
harte welkom op de Prins
Bernhardschool en hopen dat jullie snel
je plekje gevonden hebben.
We wensen jullie een goede tijd toe bij
ons op school.

Hoofdluiscontrole
Aanstaande maandag worden de
leerlingen gecontroleerd op hoofdluis.

Privacy voorkeuren
Jullie kunnen in de Parro-app zelf de
privacy voorkeuren voor beeldmateriaal
van jullie kind(eren) instellen en
aanpassen. Dat kan middels de
volgende stappen:
1. Ga naar het vierde tabblad
'Instellingen'.
2. Tik op Profiel en scroll naar het kopje
'Mijn kinderen'.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren
zijn, via de stipjes achter het kind.

Route naar en van school
Als u uw kinderen met de auto naar
school brengt, willen we u vragen om
vanaf de Speulderweg, de Dr. H.C.
Bosstraat in te rijden en vervolgens via
de Koningsweg weer te vertrekken.
Vooral bij slecht weer is het erg druk in
de straat. Auto’s die vanaf de andere
kant komen zorgen voor opstoppingen
en maken het voor de leerlingen en
andere fietsers erg onoverzichtelijk..
Belangrijk dus voor ieders veiligheid!

Jarigen
Datum Naam

Groep

AUGUSTUS
26
31

Mette Kevelam
Siem Klaassen

SEPTEMBER
5
6
8
12
12
13
14
16
16
16
17
19
20
20
22
24
27
28
30

Loïs van Bentum
Levi Lubbersen
Charlotte Bouwers
Linde van Ark
Felicia van der Schaaf
Gerben van den Hul
Anouk Bronkhorst
Tessa van Hierden
Lieke Kleijer
Silvan van Meerveld
Arianne Floor
Sofie van de Groep
Teus Koffijberg
Sammy-Lou Verhagen
Tessa Morren
Jamie Lieman
Anna Klaassen
Lynn Huisman
Luc Knol

MR-vergadering
Op maandag 26 september is er een
MR- vergadering gepland. Mochten
jullie punten willen inbrengen in deze
vergadering dan kan dit door één van de
MR-leden (Annemiek Oud & Arjan
Lubbersen) aan te spreken of door een
mail te sturen naar: mr@pbsgarderen.nl
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!
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Agenda
29 aug
31 aug
t/m 2 sept
26 sept

Hoofdluiscontrole
Schoolkamp groep 8
MR-vergadering
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