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Vooraf
In de afgelopen periode is er in de
groepen verteld, gesproken en
gezongen over het lijden, het sterven en
de opstanding van de Heere Jezus.
Samen met de leerlingen hebben we
het Paasfeest gevierd in de groepen.

Schoolvoetbaltoernooi
Op vrijdag 8 april hebben de leerlingen
van groep 3 t/m 8 meegedaan met het
schoolvoetbaltoernooi in Stroe. De
leerlingen hebben onder prachtige
weersomstandigheden sportief
gestreden en als school zijn we 2e
geworden.
Ouders die hebben gecoacht, gereden
of gewassen: Bedankt!
Schoolfoto’s
Op dinsdag 10 mei komt de
schoolfotograaf op school. Dit
schooljaar worden er portretfoto’s en
groepsfoto’s gemaakt.

Koningsspelen
We kijken terug op een erg gezellige en
sportieve dag! Wat is het mooi om te
zien hoe de leerlingen omzien naar
elkaar, hoe de leerlingen uit de middenen bovenbouw de jongere leerlingen
helpen en stimuleren bij de
verschillende onderdelen van de
spelletjes. We bedanken de ouders van
de OC en alle andere ouders die
vanmorgen hebben meegeholpen!

Medezeggenschapsraad
Zoals jullie weten beschikt de Prins
Bernhardschool over een
medezeggenschapsraad (MR). In deze
MR zitten momenteel twee ouders van
onze school: Annemiek Oud en Arjan
Lubbersen. Naast de ouders, zijn er ook
twee leerkrachten verbonden aan de
MR: Michiel de Ruiter en Magdiël
Koelewijn. Annemiek zit dit jaar voor
haar derde jaar op rij in de MR.
Annemiek zou graag nog een periode
van 3 jaar verbonden willen blijven
binnen de MR. Dit is mogelijk, maar we
willen via deze weg ook andere ouders
de mogelijkheid geven om deel te
nemen aan de MR.
Wat houdt de MR in?
De MR heeft bij verschillende
onderwerpen een adviserende taak
en/of instemmingsbevoegdheid zoals bij
formatie, het schoolplan en werving van
nieuwe leden.

Alle drie de scholen van onze vereniging
hebben een MR. Verkiesbaar tot lid van
de MR is iedere ouder, die een kind
heeft dat gedurende tenminste één jaar
aaneengesloten als leerling van de
school staat ingeschreven.
Van de MR leden wordt verwacht dat zij
het MR reglement onderschrijven. Dat
ligt ter inzage op school. Daarnaast
verwachten we dat ieder lid de
grondslag van de vereniging en de
doelstellingen van de school respecteert
en aangesloten is bij één van de
christelijke kerken.
De MR vergadert meestal vier keer per
jaar van 18.00 tot 20:00 uur. De
zittingsperiode in de MR duurt drie jaar.
Na deze drie jaar, kunt u nog een
periode van drie jaar zitting nemen. Na
zes jaar bent u aftredend.
Bent u nieuwsgierig geworden of zou u
meer willen weten, dan kunt u contact
opnemen met één van de leerkrachten
of met Gerwin Jansen. Wilt u zich
inzetten voor de MR en lijkt het u
interessant om mee te denken over ons
onderwijs, stuur dan een mail naar:
directie@pbsgarderen.nl.
Dit kan uiterlijk tot vrijdag 13 mei.
Mochten we geen reactie ontvangen,
dan zal Annemiek Oud ook de komende
3 jaar verbonden blijven aan de MR.
Namens de MR,
Annemiek Oud (moeder van Andre,
Jarnold, Rhodé)
Arjan Lubbersen ( vader van Joanne,
Jeroen, Sander )
Michiel de Ruiter (leerkracht groep 7)
Magdiël Koelewijn ( leerkracht groep 5)

Entreetoets en de prognose Voortgezet
Onderwijs besproken.

In de laatste vergadering van de MR
stonden de volgende onderwerpen
centraal:
-Vaststellen formatieplan komende
schooljaar
-Schoolschoonmaak
-Vakantierooster
-ARBO
Laatste week schoolfruit
Deze week werd er voor de laatste keer
schoolfruit geleverd. Wij willen jullie
vragen om na de meivakantie op
woensdag, donderdag en vrijdag zelf
fruit mee te geven aan de kinderen.
Vakantierooster 2022-2023
Hieronder is het vakantierooster voor
volgend schooljaar weergegeven. Er zal
nog enkele studiedag (groep 1 t/m 4)
worden ingepland. Deze datum volgt
later.
22 aug
24 t/m 28 okt
26 dec t/m 6 jan
27 feb t/m 3 mrt
7 t/m 10 april
24 apr t/m 5 mei
17 mei
18/19 mei
29 mei
10 juli t/m 18 aug

Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Studiedag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Entreetoets groep 7
In groep 7 wordt in de maand mei de
Entreetoets afgenomen. De afname
kost meerdere dagdelen. Door afname
van de Entreetoets krijgen we in beeld
hoe leerlingen ervoor staan op het
gebied van taal en rekenen. Zijn er
onderdelen waarop leerlingen uitvallen,
dan kunnen we daar in groep 8 nog
extra aandacht aan besteden. We
verwachten dat we de uitslag van de
Entreetoets in juni binnenkrijgen. De
ouders en leerlingen van groep 7
worden dan uitgenodigd voor een
gesprek op school. Samen met de
leerkracht wordt de score van de

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

Start meivakantie

25 april

Juf Marjanne jarig

28 april

Meester Jos jarig

8 mei

Moederdag

9 mei

Weer naar school

9 mei

hoofdluiscontrole

9 mei

Uitstallen gevonden
voorwerpen

10 mei
19 mei
19 mei

Groep
26/27mei

Harm Morren
Thijs Hoefakker
Lara Ouderdorp

5
1
6

Ezra Klaassen
Milan van den Hoorn
Bibiane Scheffel
Sarah Schut
Channiël Oosterom
Meike Floor
Levi Borgers
Herman Koffijberg
Nola Ruttenberg
Sander Lubbersen
Fenne Ruttenberg

2
6
5
1
3
4
2
5
1
3
4

JUNI
1
8
8
9
14
15
18
18
19
24
25

25 april

25 mei

Datum Naam
MEI
26
28
30

Agenda

3 juni

Schoolfotograaf
Studiemiddag onderbouw
(leerlingen groep 1 t/m 4
‘s middags vrij)
Verkeersexamen groep 7
(Praktisch)
Studiedag – alle
leerlingen vrij
Hemelvaartsdag /
leerlingen vrij
Schoolkorfbaltoernooi
(groep 3 t/m 8)

