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Vooraf
Op woensdag 9 maart waren we samen
met de leerlingen in de kerk. Dankbaar
kijken we terug op een mooie
Biddagdienst met het thema ‘blijven
bidden’.
De collecte die na de dienst gehouden is
m.b.t. de Noodhulpactie voor Oekraïne
heeft een mooi bedrag opgeleverd van
210,35 euro!
Deze opbrengst komt volledig ten goede
aan de aanschaf van medische
apparatuur, die op transport is gezet
naar Zhytomyr, Oekraïne.
Gisteren hebben we een super leuke
projectavond gehad! Wat waren er
heerlijke en mooie baksels gemaakt,
wauw!
Iedereen die mee geholpen heeft,
heel erg BEDANKT!!

Theoretisch verkeersexamen
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen
van groep 7 deelgenomen aan het
theoretisch verkeersexamen. Het
praktisch verkeersexamen vindt plaats
op 19 mei in Voorthuizen.

Het was goed om elkaar weer te
ontmoeten!
Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode is Renske Breen
gestart in groep 1. We wensen haar een
hele goede en leerzame tijd toe bij ons
op school!

Opbrengst voor het goede doel
Wij zijn ontzettend blij met
onderstaand bedrag:

€574,69

Schoolvoetbaltoernooi
Op vrijdag 8 april wordt dit jaar het
voetbaltoernooi in Stroe georganiseerd.
*groep 3 t/m 5 vertrekt ’s morgens om
08.30 uur
*groep 6 en 8 vertrekken ’s morgens
om 10.30 uur
*groep 7 speelt ’s middags en
vertrekt om 12.25 uur
Via de groepsleerkracht zijn jullie verder
geïnformeerd. Wij hopen op een
gezellig en sportief toernooi en wensen
de leerlingen veel plezier en succes!

Paasvieringen
In de groepen wordt in de komende
periode verteld over het lijden en
sterven van de Heere Jezus. Op
donderdagmiddag 14 april zullen er in
school Paasvieringen plaatsvinden.
Koningsspelen 2022
Op vrijdag 22 april staan de
Koningsspelen gepland. Ook ditmaal
willen we de dag beginnen met een
gezamenlijk ontbijt.
Meer informatie over deze dag volgt
nog.
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

Agenda
5 april

Studiemiddag onderbouw
(leerlingen groep 1 t/m 4
‘s middags vrij)

8 april

Schoolvoetbal

11 april

GMR-vergadering

11 april

Uitstallen gevonden
voorwerpen

14 april

Paasvieringen

Groep

APRIL
3
4
4
6
6
7
10
10
16
16
17
21
26
28
30

Micha van de Hoorn
Elin Hooijer
Sten Kleijer
Sem Smits
Ferron Wils
Estelle Rommelse
Roy Slijkhuis
Sanne Vroegindeweij
Yfke Bokhorst
Anne-Linn Bouwers
Luna van Middendorp
Yvette Versteeg
Harm Morren
Thijs Hoefakker
Lara Ouderdorp

8
7
6
1
2
4
7
3
3
8
1
4
5
1
6

15 april
18 april

Goede Vrijdag –
leerlingen vrij
2e Paasdag – leerlingen
vrij

20 april

Cito Eindtoets (groep 8

21 april

Cito Eindtoets (groep 8)

22 april

Koningsspelen

22 april

Laatste keer schoolfruit

22 april

Juf Yvonne jarig

25 april

Start meivakantie

25 april

Juf Marjanne jarig

28 april

Meester Jos jarig

9 mei

Weer naar school hoofdluiscontrole

