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Vooraf
In deze periode wordt er in de groepen
gesproken over Abraham en over Gods
plan met Israël.

Personeel
Vorige week heeft juf Magdiël voor het
laatst op school gewerkt. Zij is nu met
zwangerschapsverlof. We wensen haar
een goede periode van verlof toe en
een voorspoedige bevalling toe.
Wij zijn blij dat Juf Frieda bereid is om
haar te vervangen op donderdag en
vrijdagochtend in groep 4. Juf Frieda is
deze week gestart.

Schoenendoosactie
Net zoals vorig jaar, doen we weer mee
met de schoenendoosactie! We zouden
het heel leuk vinden als zoveel mogelijk
leerlingen meedoen met deze actie,
zodat we iets kunnen betekenen voor
kinderen uit arme landen. Stappenplan
voor de schoenendoosactie:
1.Lees de actiefolder (deze is deze week
meegegeven aan uw zoon/dochter)

2. Doneer je bijdrage ONLINE op
www.schoenendoosactie.nl/betalen
of via de QR code op de actiefolder (5
euro per schoenendoos). Dus geen geld
in de geldenvelop stoppen!
3. Versier de schoenendoos en vul hem
met de aangegeven spullen.
4. Lever je schoenendoos in voor
woensdag 9 november bij je juf of
meester. Vergeet de geldenvelop, met
daarop de naam, niet toe te voegen.
Geef duidelijk aan dat het bedrag is
overgemaakt!
Stagiaires
Mijn naam is Maartje Paulus en het
komende schooljaar mag ik stage lopen
op de PBS in Garderen. Op het moment
loop ik mee met Juf Eline in groep 1.
Oorspronkelijk kom ik uit Apeldoorn,
maar ik woon nu op kamers in Ede.
Vorig jaar ben ik begonnen aan de
opleiding Leraar Basisonderwijs aan de
CHE. In het eerste jaar als student kwam
ik ook voor het eerst voor de klas te
staan, dat was een hele uitdaging maar
ik genoot er ontzettend van. Nu zit ik in
het tweede jaar van mijn studie en mijn
liefde voor het vak groeit steeds meer.
Eén van de leukste dingen om te doen
met de kinderen blijft voor mij muziek
maken. Het komende schooljaar gaan
jullie mij misschien wel zien op het plein
of in de klas bij uw kind(eren)!

Ik ben Bram Hobbel, en als
tweedejaarsstudent PABO van de CHE
mag ik het jaar aftrappen in groep 2. Na
mijn start in de onderbouw zal ik later in
het jaar doorstromen naar groep 4. De
laatste helft van het jaar zal ik in groep 8
stagelopen bij meester Michiel. Ik woon
al mijn hele leven in Apeldoorn en ga
naar school in Ede. Ik vind het leuk om
muziek te maken, en natuurlijk houd ik
ook erg van om met kinderen te
werken. We gaan elkaar vast een keer
tegen komen op het plein, de gang en
misschien zelfs wel in de klas!

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!
Kinderboekenweek (De Wardborg)
Vanaf 5 oktober start de
Kinderboekenweek. Dit jaar is het
thema GI-GA-Groen. Buiten is er van
alles te doen. Of het nu gaat om in
bomen klimmen, een boomhut bouwen
in het bos, diersporen zoeken of
zandkastelen maken of vliegeren op het
strand of een moestuintje maken in je
eigen tuin. De natuur is overal om ons
heen. In de Bibliotheek de Wardborg in
Garderen zijn veel mooie GI-GA-Groene
boeken aanwezig. Wil jij ze lezen? Dan
kun je ze komen lenen. Leer over
bijzondere dierenweetjes in
informatieve boeken, dompel je onder
in spannende verhalen over woeste
buitenavonturen of verwonder je over
prachtige natuurillustraties in
prentenboeken. Bovendien hebben
gastvrouwen Teunette en Coriene een
leuke lees-win actie bedacht voor alle
kinderen in Garderen: Waar lees jij het
liefst? In bed of op de bank of juist op
een hele GI-GA gekke plek? Maak er een
foto van en de ori-GI-GA-neelste
inzending wint een leuke prijs. De
prijswinnaar wordt op vrijdag 14
oktober bekend gemaakt.
En natuurlijk wordt er ook voorgelezen
in de bieb. Op woensdag 5 oktober leest
Inge Bouw voor uit het boek “Mr.
Finney en het raadsel van de bomen”,
geschreven door prinses Laurentien.
Twee dagen later, op vrijdag 7 oktober,
komt burgemeester Jan Luteijn
voorlezen tijdens de Nationale
Voorleeslunch. Deze voorleeslunch
wordt mede mogelijk gemaakt door
bibliotheek de Wardborg, Welzijn
Garderen en diverse plaatselijke
ondernemers. Het begint om 10.45 uur
en de kosten bedragen €5,50 p.p.
En het houdt maar niet op. Kort na de
Kinderboekenweek, om precies te zijn
op woensdagmiddag 19 oktober wordt
er voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar
weer een voorleesactiviteit
georganiseerd. Deze editie van
Voorlezen & een beetje meer belooft
echter een zeer speciale te worden. Er
zal niet alleen worden voorgelezen uit
het boek Trompet voor Olifant van Max
Velthuijs, maar Laurine Jansen van de

Muziekschool Barneveld is ook
aanwezig met verschillende
muziekinstrumenten die je mag
uitproberen. Bovendien wordt er ook
nog een lied gezongen. De kosten voor
dit evenement bedragen slechts €1,- per
kind.
Ben je nu nog geen lid van de bieb? Kom
dan snel, want voor kinderen tot 18 jaar
is het lidmaatschap helemaal gratis!
Beste ouders/verzorgers,
Via deze weg stel ik mij graag even
voor. Ik ben Gerda Bijzet,
schoolmaatschappelijk werker en
ambulant gezinsbegeleider bij het CJG.
Vanuit het Centrum voor Jeugd en
Gezin Barneveld is er aan elke
basisschool een schoolmaatschappelijk
werker verbonden.
Sinds kort heb ik dit van mijn collega
overgenomen en ben ik de vaste
schoolmaatschappelijk werker vanuit
het CJG.
Ik zal iedere even week op vrijdag van
08.45 tot 09.15 in het kamertje van de
IB 'er zitten.
Tijdens dit inloopspreekuur kunt u bij
mij langskomen voor allerlei vragen
rondom de ontwikkeling van kinderen
en de opvoeding daarvan.
De eerste keer zal zijn op vrijdag 7
oktober. Loop dus gerust binnen! Ik
hoop jullie binnenkort te zien

Jarigen
Datum Naam

Groep

OKTOBER
3
4
21
24
25
28
29
30

Esmée van Hierden
Norah-Lynn Verhagen
Sem Bakker
Bram de Bruijne
Xavi Kevelam
Mila van de Pol
Gigi Hooijer
Seppe Kevelam

4
7
6
2
5
3
2
3

Agenda
Met vriendelijke groet,
Gerda Bijzet
Schoolmaatschappelijk werker
Wilhelminastraat 10
3771 AR Barneveld
Telefoon: 0342-414816
Mobiel: 06-51052254
Mijn werkdagen zijn: Dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag
CJG Barneveld. Dichtbij. Met elkaar.
Voor elkaar.
Kijk voor meer informatie op
www.cjgbarneveld.nl
Twitter: @CJGBarneveld
Facebook: www.facebook.com/cjg0342
Instagram: @cjgbarneveld

3 okt

GMR-vergadering

5 okt

Start kinderboekenweek

13 okt

Voorleeswedstrijden

24 t/m 28
okt

Herfstvakantie

31 okt

Hoofdluiscontrole

2 nov

Dankdag

