
 

 
 
 
 
 
Vooraf 
Als team kijken we dankbaar terug op 
het 1e gedeelte van dit schooljaar. Wat 
was het mooi en goed om gisteravond 
samen te komen in de kerk en het 
Kerstfeest te vieren. Te horen over de 
geboorte van de Heere Jezus. Hij is het 
Die ons hoop geeft voor de toekomst! 
We bedanken de ouders die hebben 
meegeholpen tijdens de dienst en de 
leden van oudercommissie die zorgden 
voor de gezellige aankleding buiten en 
wat lekkers na afloop.   
We zijn dankbaar voor de gezondheid 
en energie die we van God hebben 
ontvangen om de leerlingen goed 
onderwijs te kunnen geven. In het 
afgelopen half jaar hebben we gelukkig 
ononderbroken les mogen geven, wat 
voor iedereen goed is! 
Wij wensen jullie gezegende dagen en 
een gezond & gelukkig nieuwjaar toe! 
  
Nieuwe leerlingen 
Na de kerstvakantie start Yoel Klaassen 
in groep 1. 
We hem alvast een hele fijne 
tijd bij ons op school! 
 

 
 
Wijziging gegevens 
Is er iets veranderd in jullie gegevens, 
bijv. adres, telefoonnummer of e-
mailadres? Geef het even door aan 
ali@pbsgarderen.nl 
Dan kunnen we jullie bereiken en 
missen jullie geen informatie! 
 

 
 

Jarigen 

 

Datum    Naam                         Groep 

JANUARI 
 3             Lisa Mijnten                           2 
 8             Isa-May Vermeulen              8 
14            Lynde Borren                         5 
14            Selena Scheffel                      8 
16            Laurens Brockötter               7 
16            Charlotte van Hierden          5 
20            Anne-Mette Morren             8 
20            Feyla Wils                                6 
23            Sophie van den Hoorn          4 
23            Tim Smits                                4 
25            Rosalie Ditewig                      2 
26            Arco Mourits                          8 
27            Tesse van Ark                         3 
30            Lizzy Boeve                             6 
30            Cayden Vonk                          3 
31            Roel Leewis                             8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda 

    9  jan Weer naar school 

    9  jan Hoofdluiscontrole 

  16  jan GMR-vergadering 

  16  jan 
Uitstallen gevonden 
voorwerpen 

  19  jan Ali de Vos jarig 

  23  jan MR-vergadering 

 

Inzameling kerstbomen  
Breng op zaterdag 7 januari zelf uw 
kerstboom naar inzamelpunt 
parkeerplaats de Wardborg in 
Garderen. U kunt uw kerstboom 
inleveren tussen 9.00 en 13.00 uur.  
Vrijwilligers van verenigingen en 
kerken bemensen de inzamellocaties.  
Voor iedere kerstboom een lot! 
Alle kinderen tot en met 12 jaar krijgen 
per ingeleverde kerstboom een lootje. 
Daarmee maken zij kans op prijzen. 
Vraag uw (klein)kind, neefje, nichtje, 
buurjongen of buurmeisje de 
kerstboom voor u in te leveren. Voor 
de kinderen: hoe meer lootjes je hebt, 
hoe meer kans op een mooie prijs! Heb 
je een skelter of fiets? Maak de 
kerstboom met een stukje touw vast 
en breng ze naar het inzamelpunt bij 
jou in de buurt. 
 
Dit zijn de prijzen die je kunt winnen 
• 1 van de 20 Barneveld 
cadeaukaarten van € 25,00 
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• 1 van de 2 hoofdprijzen: een 
Barneveld Cadeaukaart van € 50,00! 
 
Op donderdag 12 januari lees je in de 
krant en op www.barneveld.nl of jouw 
lotnummer in de prijzen is gevallen. 
Ook lees je dan wat je moet doen om 
je prijs in bezit te krijgen. 
 
Niet in de GFT-kliko 
Let op! Kerstbomen worden niet meer 
huis-aan-huis opgehaald. Ook mogen 
ze niet meer in de GFT kliko. Vanaf 1 
januari 2023 gaat het ingezamelde GFT 
naar een ander bedrijf dat geen 
kerstbomen accepteert vanwege de 
hars. 
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