
 

 
 
 
 
 
Vooraf 
Vorige week is het 1e rapport 
meegegeven aan de leerlingen en in de 
afgelopen week zijn er 10-minuten 
gesprekken gevoerd waarin is 
gesproken over het welbevinden en de 
resultaten op school. Ook hebben in de 
afgelopen periode de adviesgesprekken 
met de leerlingen van groep 8 en hun 
ouders plaats gevonden. Het was en is 
goed om elkaar te ontmoeten! Wanneer 
u vragen of zorgen hebt m.b.t. de 
ontwikkeling of het welbevinden van uw 
kind, 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 
Na de voorjaarsvakantie keert juf 
Magdiël weer terug op school na een 
periode van zwangerschapsverlof. Op 
maandag geeft zij les aan de leerlingen 
van groep 7 en op donderdag en  
vrijdagochtend aan de leerlingen van 
groep 4. We zijn erg dankbaar dat juf 
Frieda ook dit schooljaar een 
verlofperiode heeft willen invullen! 
 
Welkom 
Rens van den Hoorn, Nick van den 
Hoorn en Suus Huisman zijn gestart in 
groep 1. Wij wensen jullie een fijne en 
leerzame tijd toe bij ons op school. 
 

 
 
 

 
 
Biddag 
Op woensdag 8 maart is het Biddag.  
Het thema is: “Zie jij het ook?”, naar 
aanleiding van 2 Koningen 6 : 8-23.  
Op deze dag hopen we met alle 
leerlingen van de groepen 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 
Gereformeerde kerk. Ook ouders en 
belangstellenden zijn van harte welkom! 
De dienst begint om 09.15 uur. Met 
elkaar willen we God danken, bidden, 
samen psalmen en andere liederen 
zingen en luisteren naar Zijn Woord. 
 
Tijdens deze dienst wordt 
samengewerkt met de Gereformeerde 
kerk Garderen. De leerlingen en 
leerkrachten zullen voorin de kerk gaan 
zitten, ouders en andere 
belangstellenden kunnen daarachter 
aansluiten. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sociale veiligheid 
In de afgelopen periode hebben de 
leerlingen van de groepen 7 en 8 
digitale vragenlijsten ingevuld rondom  
de (sociale) veiligheid in en om de 
school. Net als voorgaande jaren werd 
er positief gescoord. De leerlingen 
hebben 40 vragen beantwoord en 
scoorden de vragen tussen de 1 en 4 
punten. 
Algemeen wordt een normscore van 3.0 
gehanteerd. Als school werken we met 
een ambitiescore van 3.2 
Hieronder zijn de uitkomsten 
weergegeven: 
 

Veiligheidsbeleving 3,63 

Het optreden van de leraar 3,36 

De opstelling van de leerling 3,25 

Welbevinden 3,23 

Fysieke veiligheid 3,67 

Sociale veiligheid 3,72 

Psychische veiligheid 3,72 

Materiele zaken 3,65 
 
De uitkomsten zijn in het team en in de 
MR besproken.  
 
Tevredenheidsonderzoek ouders 
In de afgelopen week hebben veel 
ouders, na afloop van het 10-minuten 
gesprek, deelgenomen aan de enquête. 
Zij hebben 11 vragen beantwoord en 
scoorden de vragen tussen de 1 en 4 
punten. Hieronder zijn de uitkomsten 
samengevat weergegeven: 
 

De sfeer op school 3,55 

De lessen 3,48 

Informatie en communicatie 3,46 
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Wij zijn blij met de positieve uitkomsten 
van de enquête. Dit neemt niet weg dat 
wij kansen en mogelijkheden willen 
benutten om de school verder te 
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 
kennen waarvan het oudste kind 
volgend schooljaar 4 jaar hoopt te 
worden, willen jullie deze informatie 
dan doorgeven? 
 
 

Jarigen 

Datum    Naam                         Groep 

MAART 
  
 2             Jarnold Oud                            6 
 5             Quinten van de Koot             6 
 6             Finn Heemskerk                     6 
11            Nore Huisman                        5 
14            Arn van Erp                             3 
14            Oskar van Erp                         3 
14            Zoë Lieman                             4 
14            Naomi Slijkhuis                       7 
17            Evy Drinkenburg                     3 
17            Sander van den Hoorn           1 
19            Jesse Bouwers                         4 
21            Louisa Kleijer                           6 
22            Vera Bokhorst                         6 
26            Liv van Dijk                               1 
27            Renske Breen                           1 
29            Hero Hooijer                            3 
31            Olivier Brockötter                   5 
 
 

 
 
 
 
 

Agenda 

    6  maart Hoofdluiscontrole 

    8  maart Biddag 

    9  maart Juf Debora jarig 

  13  maart Meester Michiel jarig 

  13  maart 
       

Start project 

  20  maart 
Uitstallen gevonden 
voorwerpen 

  23  maart Projectavond 

  28  maart 
Verkeersexamen (theorie) 
groep 7 

 
 
Nieuws uit De Wardborg 
Activiteiten in de voorjaarsvakantie: 
 
Mis je je gymles op school? Kom dan op 
maandag 27 februari lekker bewegen 
tijdens het  
gym-uurtje in sporthal De Wardborg. 
Van 09.30 tot 10.30 uur 6 – 8 jaar € 1,- 
Van 11.00 tot 12.00 uur 9 – 12 jaar € 1,- 
Sportkleding en zaalschoenen zijn 
verplicht. 
Je kunt je opgeven via 
www.beactivecreative.nl 
 

 
 
Op woensdag 1 maart  gaat de 
Kinderkeuken open in De Wardborg. 
Samen met Anja en Sandra krijgen 
kinderen in de leeftijdscategorie 8 tot 
12 jaar de gelegenheid om zelf een 
heerlijk en gezond driegangenmenu te 
bereiden. 
Op het menu staat: 
tomatengroentesoep, zalm met broccoli 
uit de oven en een romig dessert met 
kersen. Aan het eind van de middag 
gaan we gezellig samen aan tafel om te 
smullen van de zelf gemaakte 

gerechten. Wees er snel bij, want er is 
slechts een beperkt aantal plaatsen. Het 
begint om 15.00 uur.  
 

 
 
Ben je niet zo’n keukenprins of prinses, 
maar ben je wel creatief? Kom dan op 
vrijdag 3 maart  van 10.00 tot 12.00 uur 
samen met je vriendje, vriendinnetje, 
buurmeisje/ jongetje gezellig naar de 
Kids Krea. We gaan dan een memoring 
maken, zodat je al je kaartjes, briefjes, 
foto’s en leuke items niet meer kwijt 
raakt. Voor alle materialen wordt 
gezorgd, zodat jij lekker aan de slag 
kunt. Daarnaast is er limonade met wat 
lekkers. De workshop is voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar. Vergeet niet om je op 
te geven, dan reserveren wij een plekje 
voor je.  
 
Na de voorjaarsvakantie is er nog meer 
te doen voor kinderen Op woensdag 15 
maart is er om 14.30 uur weer een 
nieuwe editie van 'Voorlezen met een 
beetje meer'. Lies Snel gaat voorlezen 
uit een van haar uilenboeken en daarna 
gaan we een uil maken van een 
boomschijf. Geef je op tijd op!  
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