
 

 
 
 
 
 
 
Dankdag 
Woensdag 2 november is het Dankdag. 
Het thema is dit jaar “Wie dank jij?”. Op 
deze dag hopen we met alle leerlingen 
(groep 1 t/m 8) ’s morgens naar de kerk 
te gaan om dit te vieren. Het is geen 
officiële kerkdienst, maar een dienst die 
wordt georganiseerd door de school.  
De leerlingen worden deze dag gewoon 
om 08.45 uur op school verwacht.  
Vanuit school gaan de leerlingen met 
hun leerkracht lopend naar de 
Dorpskerk. De Hersteld Hervormde Kerk 
verleent deze keer medewerking aan de 
dienst.  
Ds. Zoet zal een bijdrage leveren aan 
deze dienst en spreken vanuit 1 
Koningen 17: 1-16.  
Ouders en belangstellenden zijn van 
harte welkom! De dienst begint om 
09.15 uur. De leerlingen en leerkrachten 
zullen voorin de kerk gaan zitten, 
ouders en andere belangstellenden 
kunnen daarachter aansluiten. 
 

 
 
Nieuwe leerlingen 
In oktober is Babet van den Brink 

gestart in groep 1. Wij wensen haar een 
leuke en leerzame tijd toe bij ons op 
school. 
 

 
 
 
Financiële zorgen 
De zorg om de rekeningen te kunnen 
betalen groeit. We horen om ons heen 
over de stijgende kosten en zorgen die 
dat met zich meebrengt.  
Wanneer u deze zorgen ervaart en 
hierbij graag ondersteuning ontvangt 
mag u altijd contact met ons opnemen. 
We kunnen u in contact brengen met 
instanties die u hierbij kunnen 
ondersteunen.  
Dit kan via onze MT-leden: juf Karin 
(vertrouwenspersoon, 
karin@pbsgarderen.nl), 
juf Yvonne (yvonne@pbsgarderen.nl) 
of met de directeur 
(directie@pbsgarderen.nl). 
Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw 
vraag en gegevens om.  
 
De diaconie van de Hervormde 
gemeente Garderen heeft bij ons als 
school aangegeven beschikbaar te zijn 
voor hulp bij armoede en zorgen. 
Dit doen zij “zonder aanzien des 
persoons” zoals dat in Romeinen 2:11 
verwoord wordt. 
Ze zijn er voor iedereen in Garderen en 
omliggende buurtschappen ongeacht 
leeftijd, ras, sociale stand, soort 
godsdienst, of niet gelovig. 
De diaconie is bereikbaar via het 
mailadres: 
diaconie@hervormdgarderen.nl 
Ook voor hen geldt dat elk verzoek om 
hulp in alle vertrouwelijkheid behandeld 
zal worden! 
Samen proberen we in deze moeilijke 
tijden elkaars lasten te dragen. 
 

 
 
 
Inzameling Voedselbank 
In de week na de herfstvakantie willen 
we een inzameling houden ten gunste 
van  de voedselbank in Garderen  
(Stichting ‘Hulp aan elkaar’).  Hierbij een  
lijstje wat de leerlingen zoal mee 
kunnen nemen voor de voedselbank:   
* groenten conserven   
* mix voor nasi, bami, macaroni en rijst 
* koffie of thee   
* vers fruit   
* verpakt brood beleg   
* wasmiddel   
* schoolkoekjes   
* persoonlijke verzorgingsmiddelen   
* frisdrank   
* koekjes   
  
De leerlingen mogen het meegebrachte 
inleveren bij de eigen groepsleerkracht. 
Dit is mogelijk tot en met 
vrijdagochtend 4 november. 
 
10 minuten gesprekken 
Op dinsdagavond 15 november en 
donderdagavond 17 november zijn er 
10-minuten gesprekken op school. 
Tijdens deze gesprekken kan de 
leerkracht informatie geven over de 
prestaties en het welbevinden van uw 
kind (eren). Ook kunt u uiteraard zelf 
vragen stellen. Via de groepsleerkracht 
worden jullie hiervoor uitgenodigd. 
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Schoolontbijt 
Op dinsdag 8 november doen we mee 
aan het Nationaal Schoolontbijt. De 
leerlingen hoeven deze dag thuis niet te 
ontbijten. Net als andere jaren mogen 
de leerlingen in pyjama op school 
komen (graag over de kleding heen).  De 
organisatie zorgt voor brood, gezond 
beleg, glutenvrije crackers enz. Voor 
informatie over het ontbijtpakket,  de 
organisatie en hun goede doelen kunt u 
kijken op www.schoolontbijt.nl 
Wij willen jullie vragen om de kind(eren) 
de 4 B’s mee naar school te geven op de 
dag van het Nationaal Schoolontbijt. De 
4 B’s bestaan uit bord, beker, bestek en 
bakje. 

Schoolfruit 
De voorgaande jaren werden we altijd 
ingeloot rondom het programma van 
schoolfruit.eu. Dat is dit schooljaar niet 
het geval. Door toenemende kosten 
konden er dit schooljaar minder scholen 
deelnemen, waardoor onze school 
helaas buiten de boot is gevallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jarigen 

Datum    Naam                         Groep 

OKTOBER 
21            Sem Bakker                           6 
24            Bram de Bruijne                   2 
25            Xavi Kevelam                         5 
28            Mila van de Pol                     3 
29            Gigi Hooijer                           2 
30            Seppe Kevelam                     3 
NOVEMBER 
 3             Josephine van de Koot        2 
10            Emma Bakker                       4 
11            Esther Berends                     6 
11            Sem Nagtzaam                     5 
14            Gijsbert Breen                      7 
16            Jurre ter Haar                       7 
17            Matthijs van den Berg        2 
18            Marlinka Floor                      3 
18            Chris Mulder                         6 
18            Rhodé Oud                            4 
19            Sven Schut                             5 
25            Siem Huisman                       4 
28            Syrino Swart                          7 
29            Judith Berends                      4 
29            Milan Huisman                      5 

 
 
 

Agenda 

  24 t/m 28 
       okt 

Herfstvakantie 

  31 okt Hoofdluiscontrole 

   2 nov Dankdag 

   2 nov Verjaardag juf Safera 

   8 nov Nationaal schoolontbijt 

 15 nov 10 minuten gesprekken 

 17 nov 10 minuten gesprekken 
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