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Beste ouder(s) / verzorger(s),  

Hierbij sturen we u de eerste nieuwsbrief van 2019. Een nieuw kalenderjaar ligt voor ons. Wat gaat dit jaar 
ons brengen? Misschien zijn er nu al gebeurtenissen bekend waar u en uw gezin naar uitkijken of waar juist 
tegenop wordt gezien. Dat herkennen we als school en als team natuurlijk ook. Toch willen we vooral in 
vertrouwen en met plezier vooruitkijken! We wensen elkaar daarom : 

  Genoeg vertrouwen om het goede zijn weg te laten vinden, 

genoeg verwondering om het ondenkbare te zien gebeuren. 

Met de komst van het kindje Jezus naar de aarde is er hoop gekomen voor ons allemaal. Zijn liefde wil ons 
hart verwarmen en Zijn geest wil ons wijsheid geven. Hoe fijn is het omdat te mogen geloven?! 

We hopen dat 2019 voor u, voor uw kinderen/onze leerlingen en voor ons als team een goed, gezond en 
gelukkig jaar mag worden! 

 

Veel leesplezier en een hartelijke groet mede namens het team,  Mellani Miedema 

   

    
Gelukkig nieuwjaar vanuit groep 8B! 

 

Start eerste week 

Afgelopen week zijn we als team uitgerust en enthousiast weer gestart met onze leerlingen. Eigenlijk is het 
voor iedereen wel fijn om in een ritme te moeten functioneren . Helaas begonnen we deze week toch ook 
met ziekte onder het personeel. Dat maakt een start voor sommige leerlingen extra lastig, zeker als je voor 
het eerst op De Vogelhorst mag beginnen. We proberen om zoveel mogelijk uitval op te vangen door intern 
te schuiven als leerkrachten of gebruik te maken van een vaste invalleerkracht. Uit de media kent u echter 
ook vast de verhalen  over het lerarentekort. Dat is ook voor ons wel een zorg… Ons doel is steeds om ook 



 

tijdens ziekte van personeel zoveel mogelijk rust te creëren voor de leerlingen. We streven naar het zo min 
mogelijk opdelen van groepen en niet meer dan twee verschillende ‘gezichten’ per week voor de groep te 
hebben. Helaas lukt ons dat niet altijd. We vragen hiervoor uw begrip.  

 

Instroom nieuwe leerlingen 

Deze week zijn er 10 nieuwe leerlingen gestart op onze school. We heten hen en hun ouders/verzorgers van 
harte welkom en wensen hen een goede tijd op De Vogelhorst!  

Er zijn ook nog wat leerlingen die we op dit moment nog niet hebben kunnen plaatsen of die in de loop van 
de komende weken gaan instromen. We doen ons best om voor alle leerlingen een fijne en passende plek te 
zoeken binnen onze groepen, maar ook om de veiligheid en rust die er is binnen de bestaande groepen niet 
teveel te doorbreken. Een uitdaging… 

 

Nieuwe groepen?? 

Zoals u weet zijn onze huidige groepen al erg groot, zeker voor een SBO-school. Omdat we vooral in de 
onderbouw en in de groepen 6 veel nieuwe leerlingen erbij hebben/krijgen, overwegen we als school om 
twee nieuwe groepen te gaan starten. Hoe dit er concreet uit zal gaan zien en of dit mogelijk gevolgen zal 
gaan hebben voor uw kind, kunnen we nu nog niet voorzien. Het belangrijkste is namelijk dat we op korte 
termijn goede, enthousiaste leerkrachten vinden die in ieder geval tot aan de zomervakantie deel willen 
gaan uitmaken van ons team en een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van 
onze leerlingen.  

Mocht u een groepsleerkracht kennen die misschien wel interesse heeft en geschikt is, 
wilt u die dan wijzen op deze mogelijkheid en het ons evt. laten weten?! Komen kijken 
of een vrijblijvend/oriënterend gesprek is altijd mogelijk. Alvast dank!  

 

 

Studiedagen 

Deze week hebben we als team afgelopen dinsdag en woensdag na schooltijd de tweede studiedag gehad 

waarin traumasensitief lesgeven centraal stond. De theorie rond trauma is herhaald (wat is trauma en welke 

effecten heeft het of kan het blijven veroorzaken), maar vooral de praktijk van het traumasensitief lesgeven 

stond centraal. Wat zijn voorwaarden om traumasensitief te kunnen lesgeven? Wat vraagt dat van je als 

leerkracht/ondersteuner, wat vraagt dat van de school- en klasse omgeving, wat betekent dat voor onze 

regels en grenzen ed.? Ook deze beide bijeenkomsten waren intensief, boeiend en leverde ons veel 

waardevolle informatie op. We konden aan het eind van de avonden concluderen dat we als school al met 

heel dingen op de goede weg zijn. Toch zijn er ook nog genoeg aandachtspunten. We nemen ze mee als 

team en zullen daar in de komende maanden ook de nodige aandacht aan gaan besteden.  

   

   
 

 



 

Hoera! 

 

Op 21 december 2018 is het gezin van juf  Jenneke (stimuleringsgroep) verblijd de de geboorte 

van een gezonde zoon: Mees. We feliciteren hen en wensen hen als gezin alle goeds!  

 
 
Afscheid collega’s 
Vlak voor kerst hebben we officieel afscheid genomen van juf Elsa (groep 4/5) en juf Lea (logopedie). Met 

ingang van 1 februari a.s. gaan we afscheid nemen van juf Sandra (onderwijsassistente). Zij was sinds 

oktober jl.  bij ons op school als vervanging voor juf Nelia en juf Rochelle. Helaas kan zij de 

vervangingsperiode niet helemaal vol maken, omdat zij graag wil starten met haar nieuwe baan binnen de 

kinderopvang. Ook haar bedanken we hartelijk en wensen haar alle goeds. Inmiddels is juf Nelia weer terug 

als onderwijsassistent in de onderbouw. Fijn! Na de voorjaarsvakantie hoopt juf Rochelle er ook weer te zijn. 

 

Nieuw! 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al verteld dat we gelukkig een paar nieuwe collega’s hebben kunnen 
benoemen. Zij stellen zich graag aan u voor:  

Hallo, ik zal me even voorstellen, want ik ben een nieuwe leerkracht op de Vogelhorst. Op 
maandag sta ik in groep 4, op dinsdag en woensdag  in groep 4/5. Afgelopen september zijn 
mijn man en ik verhuisd. Mijn man is namelijk predikant en hij had een beroep aangenomen 
naar Heteren. Wij hebben 5 kinderen, maar die zijn allemaal al het huis uit. Wij 
 woonden hiervoor vlak bij Hardenberg en daar werkte ik ook op een SBO-school. Ik vind het 
erg leuk dat ik op De Vogelhorst kon beginnen en voel me hier al behoorlijk thuis.         
Hartelijke groet,  Willemien Hegger 

 

Bij deze stel ik mij graag even aan jullie voor. Mijn naam is Laura Schouten. Ik ben 22 jaar 
en ik woon in Leusden. Sinds januari ben ik werkzaam als logopedist op de Vogelhorst. Ik 
werk graag met kinderen en ben dit jaar met veel enthousiasme van start gegaan. Je komt 
mij tegen op maandag en dinsdag bij de midden- en bovenbouw. Op de andere dagen van 
de week werk ik in Utrecht bij een logopediepraktijk.  Ik kijk ernaar uit om hier op school 
aan de slag te gaan!    Met vriendelijke groet,     Laura Schouten 

Toetsperiode, kindrapport en ouder- en adviesgesprekken 

Vanaf volgende week start de toetsperiode bij ons op school. Sommige toetsen worden klassikaal 

afgenomen, sommigen toetsen individueel of in een klein groepje. Dat wordt meestal gedaan door de eigen 

groepsleerkracht, maar  soms ook door anderen (RT, IB of logopedie). Bij elke leerling proberen we een 

goede afweging te maken op welke manier er een optimaal resultaat te verwachten zal zijn.  

Op vrijdag 8 februari worden de kind-rapporten uitgedeeld. In de weken voor de voorjaarsvakantie zullen de 

adviesgesprekken over de leerlingen van groep 8 plaatsvinden en ook de oudergesprekken over de 

ontwikkeling van alle andere leerlingen. Tegen die tijd ontvangt u van ons daarvoor een uitnodiging. 
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