
 

 
 
 
 
Vooraf 
Deze week begon de adventsperiode. 
Tijdens de adventsperiode kijken we uit 
naar de komst van de Heere Jezus. Op 
donderdagavond 22 december hopen 
we samen met jullie het Kerstfeest te 
mogen vieren.  
Want zo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft.  
Johannes 3 vers 16 
 
Contact school - thuis 
In de afgelopen periode hebben er 10- 
minuten gesprekken plaatsgevonden.  
Het was en is goed om elkaar te 
ontmoeten en te spreken! Wanneer 
jullie vragen of zorgen hebben m.b.t. de 
ontwikkeling of het welbevinden van 
jullie kind(eren), wacht dan niet tot het 
volgende officiële en geplande 
contactmoment, maar neem contact op 
met de groepsleerkracht. We willen 
graag samenwerken aan een goede 
ontwikkeling voor de leerlingen.  
 
Personeel 
Op 13 november is Siem Koelewijn 
geboren! Juf Magdiël en haar man zijn 
de trotse ouders. Op het 
geboortekaartje staat geschreven: 
  “Weet je dat de Vader je kent 
  Weet je dat je van waarde bent 
  Weet je dat je een parel bent 
  Een parel in Gods hand.” 
Wij wensen juf Magdiël een goede 
verlofperiode toe.  
 
 
 

 
Nieuwe leerlingen 
In november is Harm Klaassen gestart in 
groep 1. Wij wensen hem een leuke en 
leerzame tijd toe bij ons op school. 

 
 
Uitnodiging Kerstviering  
Donderdagavond 22 december zijn jullie 
van harte uitgenodigd voor het 
Kerstfeest. Het thema van de viering is: 
“Hoop voor de toekomst!”  
Dit schooljaar hebben we een viering 
met alle leerlingen (groep 1 t/m 8). 
Ouders en leerlingen zijn welkom vanaf 
18.15 uur in de Gereformeerde Kerk 
(Speulderbosweg 2). Om 18.30 uur 
begint de viering. We willen jullie 
vragen om geen foto’s/videos te maken 
tijdens het Kerstfeest, zodat het rustig 
en eerbiedig mag verlopen. Er worden 
foto’s gemaakt door een van de 
leerkrachten. 
         

 
 
 
 
 

 
Schoenendoosactie 
Op school en thuis zijn de leerlingen 
druk geweest met het versieren en 
vullen van de schoenendoos. Er zijn 
maar liefst 82 schoenendozen 
ingeleverd op school en inmiddels 
weggebracht. We bedanken Roland 
Bakker voor zijn hulp bij het vervoer van 
de schoenendozen. 
 

Jarigen 

Datum    Naam                         Groep 

DECEMBER 
16            Silvan van den Berg             4 
19            Jalisa van den Berg              5 
20            Anne van de Pol                   6 
23            Stijn Haklander                     8 
23            Elaine van Hierden               5 
26            Noa Aarsen                            3 
28            Jeroen Lubbersen                 8 
29            Mees Timmers                      6 
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Agenda 

    8 dec Juf Inge jarig 

  12 dec 
Uitstallen gevonden 
voorwerpen 

  15 dec Juf Eline jarig 

  20 dec Juf Dilene jarig 

  22 dec 
Kerstviering in de 
Gereformeerde Kerk 
 

  23 dec 
Vanaf 12.00 uur 
Kerstvakantie 

   9  jan 
 
Weer naar school 
 

 

Beste toekomstige EHBO’er, 
 
Allereerst zullen wij ons aan u 
voorstellen. Wij zijn EHBO vereniging 
Garderen. Onze vereniging bestaat uit 
ongeveer 25 leden en wij houden onze 
kennis en kunde up-to-date om eerste 
hulp te kunnen verlenen waar dat 
maar nodig is.  
Dat eerste hulp verlenen kan zomaar 
ineens nodig zijn. Hierbij kunt u denken 
aan de kleinere verwondingen zoals 
een schaafwondje waar een pleister al 
kan volstaan maar u kunt natuurlijk 
ook zomaar betrokken raken bij een 
ongeval. In zo’n situatie kan het van 
levensbelang zijn dat u eerste hulp 
kunt verlenen. Dat is de reden waarom 
wij u willen uitnodigen om een EHBO 
cursus bij ons te volgen. 
Op deze avonden leert u alle 
vaardigheden om mocht dit nodig zijn 
levensreddend te kunnen handelen. 
Onder andere de volgende 
onderwerpen en vaardigheden zullen 
aan bod komen: 

- Het behandelen van 
botbreuken en verzwikkingen. 

- Hoe te handelen bij 
levensbedreigend letsel. 

- Reanimatie en het gebruik van 
een AED. 

- Warmte- en koude letsels. 
- Verbandleer.  
- Het stelpen van kleinere maar 

ook ernstige bloedingen. 
Het bovenstaande is een ruwe schets 
van de inhoud van de cursus. De 
avonden worden gegeven door een 
ervaren instructeur. Hierbij zal het 
lesboekje van het Oranje Kruis gevolgd 
worden. We hopen de cursus nog in dit 

lesseizoen te starten zodat u komend 
voorjaar uw diploma kan halen. De 
kosten voor het volgen van deze cursus 
zijn € 200,-. De meeste 
zorgverzekeringen vergoeden hier een 
deel van.  Aan het einde van de cursus 
wordt er examen gedaan onder 
toezicht van een examinator. Het 
diploma wat u dan haalt is 2 jaar geldig 
en kan geldig gehouden worden door 
herhalingslessen te volgen. Dit kan en 
mag uiteraard bij onze gezellige en 
leerzame vereniging waar we altijd op 
zoek zijn naar nieuwe leden. 
U kan u aanmelden door een mail te 
sturen naar 
secretariaat@ehbogarderen.nl . Wij 
hopen op genoeg toekomstige 
EHBO’ers zodat we bij voldoende 
aanmelding een cursus kunnen gaan 
starten.  
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur, 
EHBO vereniging Garderen. 
 

 

Toeslagen gemeente Barneveld  
Alles wordt duurder. Vooral eten, 
drinken en energie. Daarom hebben 
steeds meer inwoners moeite om rond 
te komen. Daarom heeft de gemeente 
Barneveld een pakket regelingen 
samengesteld. Inwoners met een laag 
inkomen kunnen hiervan nog dit jaar 
gebruik maken.  
Energietoeslag voor inkomens tot 
150%  
Inwoners met een inkomen tot 150% 
van de bijstandsnorm komen in 
aanmerking voor de gemeentelijke 
energietoeslag. Tot nu toe was dat 
120% van de bijstandsnorm. Het gaat 
om een eenmalig bedrag van 1.000 
euro. Valt u in inkomensgroep tussen 
120-150% van de bijstandsnorm? 
Vraag de gemeentelijke energietoeslag 
dan voor 31 december 2022 aan.  
Op www.barneveld.nl/energietoeslag 
staat meer informatie. Bijvoorbeeld 
over met welk inkomende inwoner 
recht heeft op de gemeentelijke 
energietoeslag. Hier kan de 
energietoeslag ook meteen 
aangevraagd worden. Dit kan ook door 
het scannen van onderstaande QR-
code met de telefoon. De inwoner 
komt dan direct bij het 
aanvraagformulier.  
Let op: Valt de inwoner in de 
inkomensgroep tussen 120-150% van 
de bijstandsnorm? Vraag de 
gemeentelijke energietoeslag dan 

uiterlijk 31 december 2022 aan!  
Schoolkostenregeling: eenmalig extra 
bedrag Voor inwoners met een laag 
inkomen en schoolgaande kinderen. De 
schoolkostenregeling is een 
tegemoetkoming voor minima met 
schoolgaande kinderen tot en met 17 
jaar. Inwoners die de regeling voor 
schooljaar 2022/2023 hebben 
ontvangen, krijgen eenmalig een extra 
bedrag op het rekeningnummer dat bij 
ons bekend is. De inwoner krijgt 
hierover een brief. De 
schoolkostenregeling kan aangevraagd 
worden door de inwoners. Als ze dit 
uiterlijk 31 december 2022 doen, krijgt 
de inwoner ook het eenmalige extra 
bedrag bovenop de bestaande 
schoolkostenregeling  
Individuele inkomenstoeslag: 
eenmalig verhoging Een inwoner heeft 
recht op de individuele 
inkomenstoeslag als hij/zij drie jaar of 
langer een laag inkomen heeft en in de 
gemeente Barneveld woont. Heeft de 
inwoner deze toeslag nog niet 
aangevraagd? Dit kan alsnog. De groep 
met een inkomen tussen de 101-110% 
van de bijstandsnorm krijgt, als ze 
uiterlijk 31 december 2022 een 
aanvraag indien een extra bijdrage 
toegekend (bovenop het bestaande 
bedrag).  
Aanvragen schoolkostenregeling en 
individuele inkomenstoeslag  
De inwoner kan de regelingen 
aanvragen via 
www.berekenuwrechtplus.nl,  
klik vervolgens op Barneveld. Via 
onderstaande QR-code kom zo 
rechtstreeks op de juiste plek terecht. 
Scan de code daarvoor in met de 
telefoon.  

 
Let op: de verhoogde bedragen 
worden alleen toegekend bij aanvragen 
tot en met 31 december 2022. Vanaf 
2023 gelden weer de vaste normale 
bedragen.  
Heeft u vragen over de regelingen? Bel 
dan naar 0342-140342. 
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