
 

 
 
 
 
 
Vooraf 
In deze periode wordt er in de groepen 
gesproken over de wonderen die de 
Heere Jezus heeft gedaan op aarde. 
 

 
 
Nieuwbouw Prins Bernhardschool 
Woningstichting Barneveld heeft ideeën 
ontwikkeld voor het gebied van de 20 
huurhuizen aan de Doctor H.C. 
Bosstraat 2 t/m 24 en 9 t/m 23. De 
Woningstichting heeft het idee om de 
20 woningen af te breken en nieuwe 
woningen in het gebied rondom de 
school te bouwen. Dit biedt kansen om 
op de plek van de huidige 
huurwoningen een nieuw 
schoolgebouw voor de Prins 
Bernhardschool te bouwen. Nieuwbouw 
voor de school op deze plek heeft als 
voordeel dat er geen tijdelijke 
“noodschool” nodig is. En de gymzaal in 
de Wardborg kan makkelijk worden 
bereikt. De komende maanden worden 
meerdere onderzoeken uitgevoerd, 
zoals flora- en faunaonderzoek. De 
verwachting is dat de eerste 
huurwoningen op zijn vroegst 
halverwege 2024 kunnen worden 
afgebroken. Op die plek kan dan de 
nieuwe school worden gebouwd. 
Daarna kan de school verhuizen (2025) 
en kan het oude schoolgebouw worden 
afgebroken. We houden jullie op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen.   
 
 

 
 
Verkeerssituatie 
Graag willen we jullie aandacht vragen 
voor het parkeren bij en om de school. 
Meestal gaat dit goed, maar bij slecht 
weer of sneeuwval zorgt dit voor een 
drukte aan auto’s tijdens de breng- en 
haalmomenten. Een vriendelijk verzoek 
om niet te parkeren op de weg en de 
stoep voor de school. Dit zorgt voor 
onoverzichtelijke en onveilige situaties. 
Buurtbewoners en andere 
automobilisten willen er graag door en 
gaan dan inhalen. Ook oudere 
leerlingen die met de fiets komen 
moeten hier dan doorheen 
manoeuvreren. Alvast bedankt!   
 
10 minuten gesprekken 
Maandagavond 20 februari en 
donderdagavond 23 februari staan de 
10-minuten gesprekken gepland. Via de 
groepsleerkracht ontvangen jullie 
hiervoor een uitnodiging. Vrijdag 17 
februari ontvangen de leerlingen hun 1e 
rapport. Tijdens het 10-minuten gesprek 
zal het rapport ook centraal staan. 
De afgelopen weken hebben de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 hard 
gewerkt aan de diverse Citotoetsen. De 
uitslagen hiervan staan ook in het 
rapport. 
Ouders van leerlingen uit groep 8 
krijgen in deze periode een uitnodiging 
voor het adviesgesprek. 
 
Oudertevredenheidspeiling 
Met het team willen we dat leerlingen 
zich op een goede manier ontwikkelen 
in een omgeving waarin ze zich veilig en 
gezien voelen. Wij zijn ook benieuwd 
hoe jullie ouders naar de school en de  

 
 
ontwikkelingen kijken. Wij willen jullie 
vragen om ons te helpen door na afloop 
van de oudergesprekken over enkele 
weken de ouder-enquête in te vullen in 
de hal van de school. 
Dit gebeurt vanzelfsprekend anoniem. 
De chromebooks staan klaar in de hal 
en juf Yvonne of meester Jansen zijn 
aanwezig om jullie een inlogcode te 
geven. Van harte uitgenodigd!  
Wanneer veel ouders meedoen geeft de 
uitkomst van de enquête een goed en 
evenwichtig beeld van waar we staan 
als school. Daarnaast vinden wij het ook 
belangrijk om terug te krijgen wat we in 
de toekomst nog verder kunnen 
verbeteren of ontwikkelen.   
 
Aanmelden nieuwe leerlingen   
Als uw kind in het volgende schooljaar 
(2023-2024) vier jaar wordt, willen we 
jullie vragen alvast het 
aanmeldingsformulier in te leveren. Dit 
formulier is te downloaden via onze 
website: www.pbsgarderen.nl.  
Het inschrijfformulier is ook verkrijgbaar 
op school. Wanneer jullie ouders kent 
waarvan het oudste kind volgend 
schooljaar 4 jaar hoopt te worden, 
willen jullie deze informatie dan 
doorgeven? 
 
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! 
 
 

Adres: Dr. H.C. Bosstraat 25, 3886 KA, Garderen; Telefoon: 0577- 461355;  
E-mail: directie@pbsgarderen.nl; Website: www.pbsgarderen.nl 

NIEUWSBRIEF 6    27 januari 2023 
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Jarigen 

Datum    Naam                         Groep 

FEBRUARI 
  
 2             Lindsy van der Mast             8 
 4             Evelyne van der Schaaf        5 
12            Arno Oud                                6 
13            Liza Kevelam                          5 
17            Floris van de Koot                 3 
17            Babet Vermeer                      7 
18            Gerco Hoefakker                   6 
21            Anne Mijnten                         2 
28            Raphael Kleijer                       2 
 
 

 
 
 

Agenda 

    9  feb 
Volleybal-clinic (groep 5 
t/m 8) 

  16  feb 
Studiemiddag onderbouw 
– leerlingen groep 1 t/m 4 
‘s middags vrij. 

  17  feb Rapport 1 mee 

  18  feb Juf Nadia jarig 

  20 en 23 
      feb 

10 - minuten gesprekken 

  20  feb 
Uitstallen gevonden 
voorwerpen 

  26  feb Juf Gerriët jarig 

  27  feb 
t/m 3 mrt 

Voorjaarsvakantie 

 
 

 
Gigakids-typecursus met tien vingers 
blind leren typen. 
 
Bij voldoende aanmeldingen is er de 
mogelijkheid om vanaf maart na 
schooltijd op school een Gigakids-
typecursus met 10 vingers blind typen 
te volgen. De laatste kans voor kinderen 

uit groep 8 om dit nog te leren voordat 
ze naar het voortgezet onderwijs gaan, 
maar ook kinderen uit de groepen 6 en 
7 kunnen worden aangemeld. 
 
Zeker de laatste jaren is gebleken hoe 
belangrijk het voor iedereen is om met 
10 vingers blind te kunnen typen om het 
digitale (school)werk makkelijker aan te 
kunnen leveren. Dit geeft een enorme 
voorsprong op kinderen die op het 
voortgezet onderwijs nog hun 
typediploma moeten halen. Voor 
kinderen met dyslexie is het ook heel 
belangrijk om te leren typen. Indien 
gewenst is daar ook een speciale versie 
voor van onze cursus. 
 
De persoonlijke begeleiding, het 
gezamenlijk volgen van de les en het 
hierin doen van leuke activiteiten, 
maakt dat de kinderen meer 
gemotiveerd zijn om te oefenen dan bij 
een online-cursus waarbij er geen 
contact is met een cursusleider. Ook 
wordt er gelet op houding en 
vingerzetting, zodat de letters op de 
juiste manier worden aangeslagen. 
 
Let wel: indien Corona het geven van 
fysieke lessen (wederom) verhindert, zal 
de cursus worden gestart/vervolgd via 
persoonlijke videobegeleiding en zal er 
d.m.v. filmpjes via Whatsapp of e-mail 
worden gecorrespondeerd, waardoor 
de vingerzetting gecontroleerd blijft en 
de motivatie ook aanwezig blijft (geen 
vaste klassikale les). 
 
De cursus is bedoeld voor leerlingen van 
groep 6 tot en met 8 en bestaat op 
school uit 12 begeleide lessen (inclusief 
examenles) van 3 kwartier. Ook online 
worden de resultaten gevolgd. Via een 
inlogcode voor computer of laptop 
moet thuis iedere dag nog ongeveer een 
kwartier worden geoefend. 
 
De cursusprijs voor schooljaar 2022-
2023 bedraagt € 175,- inclusief 
examengeld, te voldoen binnen 14 
dagen na factuurdatum, nadat er 
definitief een cursus op een bepaalde 
dag en tijdstip is ingepland en de 
uitnodiging daarvoor is verzonden. 
 
Als er niet voldoende aanmeldingen op 
de school van uw kind zijn, kan er in 
overleg worden gekeken of uw kind bij 
een cursus op een andere school kan 
aansluiten. 
 

Soms is de cursus niet aansluitend aan 
schooltijd, maar een uur later, omdat ik 
eerst naar een andere school ben, óf 
omdat er veel aanmeldingen zijn, 
waardoor er twee cursusgroepen 
worden gemaakt (in principe indeling op 
volgorde aanmelding). Ook op 
woensdagmiddag zijn er lessen. 
 
Opgave graag vóór 6 februari a.s. via 
een e-mail aan: 
marja.typicalme@gmail.com 
onder vermelding van de naam van uw 
kind en naam van de school. 
Na aanmelding ontvangt u de algemene 
voorwaarden en het inschrijfformulier, 
dat u binnen 14 dagen na aanmelding 
ingevuld en voor akkoord ondertekend 
per e-mail dient te retourneren, waarna 
de inschrijving compleet is.  
Op dit formulier kunt u o.m. de dag(en) 
en/of het tijdstip invullen, waarop de 
cursus echt niet kan worden gevolgd.  
Voor meer informatie en de algemene 
voorwaarden kunt u terecht op 
www.typicalme.eu of www.gigakids.nl.  
 
Marja van der Helm 
Telnr. 06-19021839 
 

 

Nieuws uit De Wardborg 
In bibliotheek De Wardborg zijn de 
Nationale Voorleesdagen van start 
gegaan. ‘Voorlezen en een beetje meer’ 
staat woensdag 15 februari in het 
teken van een feestje!  
Karin Munsterman, leerkracht op de 
Prins Bernhardschool, komt voorlezen 
uit het prentenboek van het jaar 2023: 
Maximiliaan Modderman viert een 
feestje. 
Iedereen die op dit feestje wil komen, 
mag zijn/haar lievelings(dieren)knuffel 
meenemen.  

 
Na het voorlezen gaan we door met 
feestvieren, want dan kun je samen 
met een professionele banketbakster 
van bakkerij Schreuder aan de slag. 
Haar naam is Ginger en ze gaat samen 
met jullie taartjes maken, die jullie dan 
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mogen versieren. Uit de bakkerij 
neemt ze allerlei lekkers mee, zoals 
fondant, spikkels, slagroom en nog veel 
meer. Het taartje wordt in een mooie 
doos gedaan en mag mee naar huis 
worden genomen.  
Kom jij ook een taartje versieren? Geef 
je dan snel op via de website van De 
Wardborg. 
En dan nog even dit: 
Als je al 8 jaar bent en ook heel graag 
mee wil doen met het lezen en 
versieren, mag je je ook aanmelden. 
Dan wordt het feestje nog gezelliger! 
 
In de voorjaarsvakantie zijn er ook 
weer leuke activiteiten voor kinderen 
in De Wardborg. Zo kun je op 
woensdag 1 maart samen met andere 
kinderen onder leiding van Anja en 
Sandra leren om een driegangenmenu 
te koken. En natuurlijk mag je het ook 
opeten! 

 
Op vrijdag 3 maart kun je tijdens de 
Kids Krea een memo-ring maken, 
waarop je al je foto’s, kaartjes en leuke 
briefjes kunt bewaren. Houd de 
website in de gaten, want binnenkort 
kun je je aanmelden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


