
 

 
 
 
 
Vooraf 
Op woensdag 8 maart waren we samen 
met de leerlingen in de kerk. Dankbaar 
kijken we terug op een mooie 
Biddagdienst met het thema ‘Zie jij het 
ook?’.  
In de groepen wordt momenteel verteld 
over het lijden en sterven van de Heere 
Jezus. Op donderdagmiddag 6 april 
zullen er in de school Paasvieringen 
plaatsvinden. 
 

 
 
Theoretisch verkeersexamen  
Dinsdag 4 april zijn de leerlingen van 
groep 7 gestart met het eerste gedeelte  
van het Landelijk Verkeersexamen. Dit 
betrof het theoretische gedeelte, wat 
gewoon op school gemaakt werd. We 
feliciteren de leerlingen: ze zijn allemaal 
geslaagd! 

 
Op donderdag 11 mei staat het praktijk 
gedeelte gepland, wat plaatsvindt in 
Voorthuizen. 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Op vrijdag 14 april wordt dit jaar het 
voetbaltoernooi in Stroe voor de 
groepen 3 tot en met 8 georganiseerd. 
Via de groepsleerkracht zijn jullie verder 
geïnformeerd. Wij hopen op een 
gezellig en sportief toernooi en wensen 
de leerlingen veel plezier en succes! 
 
Vakantierooster 2023-2024 
 

Herfstvakantie 14 oktober t/m 
22 oktober 

Kerstvakantie 25 december t/m 
5 januari 

Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 
23 februari 

Pasen 29 april t/m 1 
april 

Meivakantie 27 april t/m 10 
mei 

Hemelvaart In meivakantie 

Pinksteren 20 mei 

Zomervakantie 15 juli t/m 23 
augustus 

     
*De studiedagen (waarop leerlingen ook 
vrij zijn) worden later gecommuniceerd. 
Dit zullen volgend schooljaar meer 
dagen worden in vergelijking tot 
voorgaande jaren doordat Hemelvaart 
binnen de meivakantie valt. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Koningsspelen 2023 
Op vrijdag 21 april staan de 
Koningsspelen gepland. De 
voorbereidingen voor deze dag zijn in 
volle gang. Ook ditmaal willen we de 
dag beginnen met een gezamenlijk 
ontbijt. Meer informatie over deze dag 
volgt nog. 
 
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? 
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Jarigen 

Datum    Naam                         Groep 

APRIL 
  
 4             Elin Hooijer                          8 
 4             Sten Kleijer                          7 
 6             Sem Smits                            2 
 6             Ferron Wils                          3 
 7             Estelle Rommelse               5 
10            Roy Slijkhuis                        8 
10            Sanne Vroegindeweij         4 
16            Yfke Bokhorst                      4 
17            Luna van Middendorp       2 
21            Yvette Versteeg                  5 
26            Harm Morren                      6 
28            Thijs Hoefakker                   2 
30            Lara Ouderdorp                  7 
 
 

 
 
 

Agenda 

    5  april Paasvieringen 

    6  april 
Goede Vrijdag – 
leerlingen vrij 

  10  april 2e Paasdag leerlingen vrij 

  14  april Schoolvoetbal 

  17  april 
Uitstallen gevonden 
voorwerpen 

  17  april GMR-vergadering 

  18 t/m 20 
         april 
       

Cito Eindtoets groep 8 

  21  april Koningsspelen 

  22  april Juf Yvonne jarig 

  24  april 
t/m 5 mei  

Meivakantie 

  25  april Juf Marjanne jarig 

  28  april Meester Jos jarig 

 

   
 
Alles wordt duurder…                                                                                                                                            
Zoals u weet en mogelijk persoonlijk 
ondervindt, wordt het leven steeds 
duurder. De energieprijzen zijn erg 
hoog, de boodschappen zijn duurder 
geworden en ook de brandstofprijzen 
zijn behoorlijk hoog. Het is mogelijk dat 
het voor u, mede hierdoor, moeilijker 
geworden is om in alle basisbehoeften 
te kunnen voorzien. In deze meestal 
stille nood, is het onze taak om als 
christelijke gemeente naar elkaar om 
te zien. Zoals in Galaten 6:2 staat 
“Draagt elkanders lasten, en vervult 
alzo de wet van Christus”.                                                                                                                                                                 
Mocht u hiermee te maken krijgen, 
heeft u hiermee te maken of merkt u in 
uw omgeving deze signalen op voel u 
dan niet bezwaard om contact op te 
nemen met de diaconie van de 
Hervormde Gemeente Garderen. Dit 
kan door één van de diakenen 
persoonlijk te benaderen (Herman 
Morren, Bart Reijnders of Daniël 
Bleijenberg) of een mail te sturen naar: 
diaconie@hervormdgarderen.nl                                                                                                                                                                              
Dit contact vindt uiteraard in alle 
vertrouwelijkheid plaats!  
              
Met een vriendelijke groet, diakenen 
Hervormde Gemeente Garderen  
 

 

Hartige taart maken in De Wardborg 
Op woensdag 12 april weer gezellig 
samen aan de slag in de keuken? Meld 
je dan aan want er wordt weer gekookt 
in de Wardborg. 
Samen met Anja en Marianne ga je een 
hartige taart maken en een lekker 
toetje. Aan 
het eind van de middag gaan we gezellig 
samen aan tafel. 
 

 
 

Woensdag 19 april a.s. sluiten we het 
voorleesseizoen van bibliotheek de 
Wardborg af en dat doen we op een 
speciale manier. We hebben onze 
nieuwe burgemeester Jacco van der 
Tak uitgenodigd om voor te komen 
lezen op de Prins Bernhardschool in 
Garderen. 
De burgemeester is vanaf 9 februari 
burgemeester van onze gemeente 
geworden en hij vind het heel leuk om 
naar de Prins Bernhardschool te komen 
om voor te lezen en kennis met de 
leerlingen te maken. 
Hij leest voor uit een boek over 
treinen, “Netjes op tijd”, een boek over 
het koesteren van dingen waar je om 
geeft. De burgemeester heeft bij de 
Nederlandse Spoorwegen gewerkt en 
weet dus alles over treinen. Wil je dus 
iets weten over treinen, dan heb je nu 
de kans om dat aan een expert te 
vragen. 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


