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Vooraf
Vandaag 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 deze week de
adviesgesprekken met de leerlingen van
groep 8 en hun ouders plaats gevonden.
Het was en is goed om elkaar (fysiek) 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 samen werken aan een
goede ontwikkeling voor de leerlingen.
Versoepelingen
We zijn als school erg blij met de
versoepelingen die zijn aangekondigd:
• ouders zijn weer welkom in school;
• we mogen weer groep doorbrekende
activiteiten organiseren (o.a.
maatjeslezen)
• het mondkapjesadvies voor oudere
leerlingen en -plicht voor personeel en
ouders én de verplichte 1,5 meter
afstand vervallen;
• het quarantaineadvies wordt 5 dagen,
mits men 24 uur klachtenvrij is;
• 2 zelftesten per week blijven
beschikbaar voor leerlingen van groep 6
en daarboven.
Nieuwe leerlingen
In maart starten er 2 nieuwe leerlingen
in groep 1. Dit zijn Sander van den
Hoorn en Liv van Dijk. We wensen jullie
alvast een hele fijne tijd toe bij ons op
school!

Norah-Lynn (groep 6) en Sammy-Lou
(groep 4) Verhagen wonen sinds kort in
Uddel en starten na de
voorjaarsvakantie bij ons op school. Wij
wensen ook jullie en je ouders een
goede tijd toe bij ons op school.

Voorstellen LIO-stagiaire
Hallo allemaal,
Ik ben Mettilde van den Hoek, 21 jaar
en ik woon in Uddel. Ik zit in het laatste
leerjaar van de PABO. Ik studeer op de
Christelijke Hogeschool Ede. In februari
ben ik gestart met mijn afstudeerstage
in groep 5. Twee jaar geleden heb ik ook
stage gelopen op de Prins
Bernhardschool in de toenmalige groep
6. Ik heb het hier toen erg naar mijn zin
gehad, wat maakte dat ik hier ook graag
wilde afstuderen. Op woensdag,
donderdag en vrijdag zal ik lesgeven aan
groep 5. Ik heb al leuke dagen gehad en
heb zin in de komende periode!

Biddag
Op woensdag 9 maart is het Biddag.
Het thema is: “Blijven bidden”, naar
aanleiding van Daniël 6 : 1-29. Elke dag
is anders. Soms gebeuren er hele
mooie, blije dingen. Soms lijkt alles mis
te gaan. Bij Daniël was dat ook zo. Hij
had een mooi leven, maar toen
veranderde dat opeens…. Slechte
mensen wilden hem weg hebben en
bedachten een gemeen plan. Daardoor
mocht Daniël niet meer met God praten
van de koning. Maar hij bleef op God
vertrouwen en… hij bleef bidden, ook al
was dat bést spannend. God zorgde
voor hem! Zo mogen ook wij net als
Daniël blijven bidden. Ook als mensen
om ons heen dat misschien raar vinden,
of als er andere redenen zijn waarom
we niet altijd durven of willen bidden.
We mogen op God vertrouwen; Hij
helpt ons en geeft ons wat we nodig
hebben!
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 Dorpskerk.
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 Hervormde
gemeente Garderen.
De leerlingen en leerkrachten zullen
voorin de kerk gaan zitten, ouders en
andere belangstellenden kunnen
daarachter aansluiten. Het gezinsboekje
is als bijlage meegestuurd.

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
scoren 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
Het optreden van de leraar
De opstelling van de leerling
Welbevinden
Fysieke veiligheid
Sociale veiligheid
Psychische veiligheid
Materiele zaken

3,76
3,33
3,24
3,42
3,52
3,69
3,51
3,78

De uitkomsten zijn in het team en in de
MR besproken.
MR-vergadering
Op maandag 7 februari heeft de MR
vergaderd. Er is gesproken over:
1 Schoolplan
2 Uitkomsten sociale veiligheid
3 Bestemming schoolreizen
4 Gebruik van telefoons door leerlingen
op school en in de klas
5 Identiteit

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer uw kind in het volgende
schooljaar (2022-2023) vier jaar wordt,
willen we u 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 u ouders kent
waarvan het oudste kind volgend
schooljaar 4 jaar hoopt te worden, wilt
u 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!

Jarigen
Datum Naam

Groep

MAART
2
4
5
6
10
11
14
14
14
14
19
21
22
29
31

Jarnold Oud
Babette van de Kolk
Quinten van de Koot
Finn Heemskerk
Jonas André
Nore Huisman
Arn van Erp
Oskar van Erp
Zoë Lieman
Naomi Slijkhuis
Jesse Bouwers
Louisa Kleijer
Vera Bokhorst
Hero Hooijer
Olivier Brockötter

5
8
5
5
8
4
2
2
3
6
3
5
5
2
4

Agenda
7 maart

Hoofdluiscontrole

9 maart

Biddag

9 maart

Juf Debora jarig

13 maart

Meester Michiel jarig

14 maart

Uitstallen gevonden
voorwerpen

21 maart

Start project

29 maart

Verkeersexamen groep 7
(theorie)

