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Beste ouder(s) / verzorger(s),  

Vandaag ontvangt u de 3e nieuwsbrief van dit schooljaar, waarin we willen terugkijken op een aantal 
activiteiten van de afgelopen maand, u op de hoogte willen stellen van wat nieuwe ontwikkelingen en alvast 
vooruit willen kijken. Ongetwijfeld merkt u zelf ook dat we op dit moment in een gezellige, maar ook wat 
onrustige tijd zitten. Dat beïnvloedt ons allemaal, ook binnen de school. Van een van onze 
groepsleerkrachten, juf Elsa ontving ik onderstaand gedicht. Het geeft goed weer hoe sommige kinderen (en 
volwassenen) deze weken (met Sint en Kerst in het vooruitzicht) kunnen ervaren.  

 

December-drukte Sint en Kerst  
    

Zie de maan schijnt door de bomen,   Er is een kindeke geboren op aard  
makkers staakt uw wild geraas.  en dat vieren we met elkaar.  
Ook al zou ik willen stoppen,   Maar samen doen, dat kan ik niet  
de prikkels zijn me steeds de baas.  en daarom vinden ze mij wat raar. 

 
En wie zoet is die krijgt lekkers,  Al die lichtjes doen pijn in mijn ogen, 
maar dan word ik weer zo druk.  de muziek knalt in mijn kop. 
Dan wil ik zingen en veel springen,  Alles glittert, glimt en schittert, 
en dan gaat er soms iets stuk.   wanneer houdt dat nu eens op? 

        
Piet kijkt stiekem door de schoorsteen, Er is geen dag hetzelfde, 
wie er lief is en wie stout.   mijn structuur is helemaal kwijt. 
Ik wil graag de liefste wezen,   Juf vindt dat ik moet genieten, 
maar in december gaat dat fout.   van die rare, vreemde tijd. 

 
Terwijl iedereen de feesten leuk vindt, Terwijl iedereen de feesten leuk vindt,  
denk ik: was het maar geweest.  denk ik: was het maar geweest.    
Was het vast maar januari,   Was het vast maar januari, 
dan is het voor mij weer feest!  dan is het voor mij weer feest! 

 
Lieve pa of ma en lieve juf of meester,  
met jullie hulp ga ik ervoor.  
Bedankt voor jullie geduld en begrip, 
samen komen we deze tijd wel door. 

 

Ondanks alles hopen we met elkaar op een paar fijne en gezellige weken. U bent komende woensdag, 5 
december van harte welkom bij de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten. Op het bovenbouwplein 



 

wachten op hen bij de start van de ochtend (rond half 9). Komt u meezingen en hen verwelkomen? Daarna 
gaan we met de leerlingen naar binnen en is er een programma in elke groep. Kerst vieren we dit jaar met de 
groepen overdag op school, donderdag 20 dec. a.s. Via de groepsnieuwsbrieven ontvangt u daar tegen die 
tijd vast meer informatie over.    

Hartelijke groet mede namens het team,     Mellani Miedema 

 
Nationaal Schoolontbijt 
Op vrijdag 9 november jl. hebben we als school meegedaan met het grootste ontbijtevenement van 
Nederland. Elk jaar doen daar ongeveer 2.500 basisscholen en zo’n 500.000 kinderen aan mee. Naast het 
starten met een gezond en voedzaam ontbijt, gaat het ook om de gezelligheid van het samen ontbijten. Dat 
je dan soms ook wat (te) veel eet, was merkbaar. Er was (gelukkig) niet veel overgebleven. 
 

             
 
Leer- en kennismakingsbezoeken De Meerwaarde 
De afgelopen tijd zijn leerlingen uit groep 8 een aantal keer naar De Meerwaarde geweest. Wat doen ze 
eigenlijk binnen het Voortgezet Onderwijs? Wat kun je daar leren? Wat vind ik leuk en wat past bij mij? 
Het vraagt elk jaar weer wat organisatie en inpassing in het rooster, maar hoe leuk is het dat je met allerlei 
gereedschap en apparaten mag werken? 
 

     
 
Thema: de garage 
Ook op onze school zijn we met techniek bezig,  
ook in de onderbouw. Er is een bezoek gebracht aan een garage  
en er werd in de groep zelfs aan een echte autodeur geklust!  



 

Studiedagen 

We hebben de afgelopen maand een aantal studiedagen gehad. Daarin hebben we als team nagedacht over 

rust in de groep, de GMD5-aanpak en wat we van elkaar als collega’s kunnen leren door concreet bij elkaar 

te gaan kijken. Ook hebben we een eerste studiedag gehad waarin trauma centraal stond. Wat is trauma en 

welke effecten heeft het of kan het blijven veroorzaken? Naast een intensieve maar boeiende theoretische 

inleiding gaan we in januari verder met dit thema. Dan zal ook vooral de praktijk van het traumasensitief 

lesgeven centraal staan en ons handvatten geboden worden. Wij kijken er naar uit! 

 

Hoera! 

Op maandag 26 november zijn juf Rochelle en haar man de trotse ouders geworden van een gezonde zoon: 

Mason. We feliciteren hen en wensen hen als gezin alle goeds! 

 
Afscheid collega’s 
Met ingang van 1 december zijn zowel juf Elsa Smit als juf Leonie Heijmans gestopt als groepsleerkrachten 

op onze school. Juf Leonie had al eerder afscheid genomen, maar was bereid om de afgelopen maanden 

tijdelijk in te vallen. Juf Elsa, die al heel veel jaar aan onze school verbonden is, is om persoonlijke redenen 

gestopt. We begrijpen en respecteren haar afweging, maar vinden het natuurlijk wel erg jammer. Op 20 

december a.s. zullen we als team afscheid van haar nemen. Afgelopen woensdag hebben beide leerkrachten 

dat al van hun groep gedaan. We danken hen beiden voor hun inzet en wensen hen alle goeds voor de 

toekomst. 

Vanaf 1 januari a.s. gaat ook juf Lea Kamphuis, een logopediste die tijdelijk als inval bij ons op school werkte, 

stoppen. Het combineren van haar werk bij ons op school met haar werk in een verzorg/verpleeghuis werd 

steeds lastiger. Ook haar danken we hartelijk, doen dat op 20 december ook als team en we wensen haar 

ook alle goeds.  

 

Nieuw! 
Gelukkig hebben we in alle vacatureruimte weer kunnen voorzien. In deze tijd is dat best bijzonder en daar 
zijn we ook erg blij en dankbaar voor! 
Voor groep 4/5 hebben we naast juf Marielle Slijkhuis, die weer terugkeerde van zwangerschapsverlof juf 
Willemien Hegger kunnen benoemen. In een volgende nieuwsbrief zal zij zich nader voorstellen. In de 
vervanging logopedie gaat per januari 2019  juf Laura Schouten starten. In de zwangerschapsvervanging van 
juf Jenneke van de stimuleringsgroep is inmiddels juf Marita IJsselstijn gestart. We heten hen van harte 
welkom en wensen hen een goede en plezierige tijd op onze school! 
 

Bestuurslid ?? 
Binnen het bestuur van De Vogelhorst is men al enige tijd op zoek naar een penningmeester m/v, die vanaf 
januari 2019 het bestuur wil aanvullen. Bent u zelf of kent u iemand met financiële kennis, bestuurlijke 
ervaring en een warm hart voor (speciaal basis)onderwijs? Laat het ons weten, zodat er vanuit het bestuur 
contact met u of een andere mogelijke kandidaat opgenomen kan worden.    
 

Reminder uitnodiging vanuit De Meerwaarde 

Leerlingen van groep 8 zijn welkom op De Meerwaarde om (gratis) kennis te maken met Techniek en Groen. 

Vanaf november t/m februari 2019, op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.  

Aanmelden?  toffepraktijk.demeerwaarde.nl www.demeerwaarde.nl / workshopmiddag 

Info & workshopmiddag: Woe. 13 februari 2019: 15.00 – 17.00 uur  

http://www.demeerwaarde.nl/


 

 

MR 

Sinds de vorige nieuwsbrief is er geen MR-vergadering meer geweest. Wilt u meer over de MR weten of 

heeft u een andere vraag voor de MR? Spreek ons dan gerust aan op school of stuur een email naar 

mr@devogelhorst.nl.  Wist u dat u in de schoolgids de MR leden kunt vinden? 

Ook via www.devogelhorst.nl kunt u informatie over de MR van de Vogelhorst vinden.  

Reminder: halen/brengen en parkeren 
Om gevaarlijke situaties in de ochtend en middag te voorkomen, wordt u nogmaals vriendelijk (maar toch 
ook dringend) gevraagd om bij het wegbrengen en ophalen van uw kind met de auto niet de straat voor de 
school in te rijden.  De regel is dat auto’s parkeren op het plein naast de school. Uw kind kan  dan het plein 
opgaan bij de fietsenstalling. Meelopen mag natuurlijk altijd. De schoolbussen kunnen hun leerlingen dan op 
het schoolplein brengen en worden niet gehinderd door draaiende auto’s of uitstappende kinderen.  
 

Afmeldingen 

Wanneer u uw kind afmeldt, wilt u dan ook (indien van toepassing) de vervoersmaatschappij (lees: de 

chauffeur) op de hoogte stellen? Ook graag als uw kind met een ander mee naar huis gaat en niet met de 

bus. 

                               

Toezicht op schoolplein na schooltijd 

Als om 14.00 uur de bel gaat, gaan er veel kinderen tegelijk de school uit. Als team hebben we de afspraak 

dat onderwijsondersteunend personeel op dat moment in de gangen en op de trap toezicht houdt. De 

groepsleerkrachten volgen hun groep en gaan mee naar buiten. Soms zijn er in tussentijd toch al wat 

vervelende dingen op het plein gebeurd, waar u als ouder/verzorger getuige van bent. Wat doet u dan? 

Spreekt u de leerlingen aan of meldt u het bij de eerstvolgende leerkracht die buiten komt? Dat laatste 

zouden we wel op prijs stellen. We willen voor iedereen een veilige school zijn en dat stopt wat ons betreft 

niet meteen als om 14.00 uur de bel gaat. Voel u dus vrij om incidenten te melden bij ons! 

 

Reminder muziekschool Barneveld 

Als school doen we mee aan het SAM-SAM project van Muziekschool Barneveld. Er wordt dus regelmatig 

gezongen en muziek gemaakt op school, onder begeleiding van een echte muziekdocent. Zit uw kind in 

groep 4, 5, 6 of 7 en vindt het zingen leuk? Doe dan mee met het kinderkoor van Muziekschool Barneveld. 

Daar wordt op donderdagmiddag geoefend van 16.00 tot 16.45 uur. In februari mag je dan meedoen aan 

een speciale voorstelling met een orkest. Meer informatie en inschrijven kan via 

http://www.muziekschoolbarneveld.nl 

 

Mailadres 
U kunt ons ook via de mail bereiken: info@devogelhorst.nl  
Wilt u bij het gebruik ervan goed opletten dat u het echt stuurt naar @devogelhorst?! Er bestaat namelijk 
ook een account zonder de ervoor. Daar komen nu nog veel emails binnen die bestemd zijn voor onze 
school. Alvast bedankt. 

Ds. E. Fransenlaan 1  •  3772TX  Barneveld 

[T]  0342 413 856  •  [F]  0342 423 336 

[E]  info@devogelhorst.nl  

[I]  www.devogelhorst.nl 
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