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Beste ouder(s) / verzorger(s),  

Afgelopen woensdag is de veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) begonnen. Voor christenen is 
dat vaak een periode van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen. De vastentijd begint op Aswoendag 
en eindigt een aantal weken later op Stille Zaterdag.  Volgende week starten we daarom op school met het 
40-dagen project, als voorbereiding op het Paasfeest. Het thema is: ‘Pak mijn hand’. 

Dat Paasfeest gaan we dit jaar met elkaar vieren in een kerk. Noteer alvast in uw agenda: woensdagavond 
17 april a.s. Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles 
weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds 
opnieuw wordt verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn 
eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin 
voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht. 

 

   
 

Start na de voorjaarsvakantie 

Afgelopen week zijn we gestart met 2 nieuwe groepen (groep 1/2 en groep 6) en een aantal 
wijzigingen/verschuivingen in andere groepen. Dat heeft het nodige gevraagd: van de leerlingen, de 
leerkrachten, de conciërge en toch ook van u als ouders/verzorgers. Dank voor uw begrip, maar ook dank als 
u eerlijk uw zorg hebt benoemd en naar school bent gekomen of hebt gebeld/gemaild. Ook dat waarderen 
we. Onze eerste indruk is positief en we hebben het gevoel dat we een goede nieuwe start hebben gemaakt. 
Mochten er toch nog dingen zijn, kom gerust! 

 

Instroom nieuwe leerlingen 

Er blijven nieuwe leerlingen aangemeld worden op onze school. Er is nu meer ruimte in groepen, maar we 
proberen de instroom toch aan schoolvakanties te koppelen, zodat er niet voortdurend onrust is.  



 

Nieuwe collega’s 
Met de start van twee nieuwe groepen, zijn er ook nieuwe collega’s op school gekomen. Hun namen zijn: juf 

Sharon Meijer als leerkracht in groep 4/5, juf Rinie Kok en juf Willianne Luttikhuizen, beiden als onderwijs 

assistent in de groepen 1/2. In een volgende nieuwsbrief zullen zij iets meer over zichzelf vertellen. 

 

Voorstellen Jeugdarts 

Dag allemaal, ik wil mij even voorstellen als de nieuwe jeugdarts van de Vogelhorst sinds dit schooljaar. Ik 

ben werkzaam voor de GGD Gelderland-Midden, de tak jeugdgezondheidszorg om precies te zijn, een 

onafhankelijke organisatie. Ik ben ongeveer  1 x per 2 weken een korte ochtend aanwezig op school (tot nu 

toe meestal de donderdagochtend) en ben ook aanwezig op de zorgadviesteam-vergaderingen zo 1 x per 

kwartaal. Ik houd spreekuren met name voor de wettelijk vastgestelde screeningsmomenten  van de 

kinderen  in groep 2 en groep 7 en zo nodig tussendoor ook. Dit alles om de gezondheid in het algemeen van 

de kinderen te kunnen monitoren voor zover nodig. Waarbij aangetekend kan worden dat de Vogelhorst al 

veel in huis heeft  aan diverse disciplines om zorg te bieden, bv een logopediste, een speltherapeut, een 

psycholoog. Indien u tussendoor behoefte heeft aan een afspraak kunt u daarvoor de leerkracht of intern 

begeleider  aan schieten of via de website www.vggm.nl (-> GGD-> jeugd en gezondheid -> wat doet de JGZ 

4-18 jr?) hiervoor terecht. Afspraken met de kinderen is in principe altijd met een ouder of verzorger erbij 

aanwezig.  Groet,     Marit Luppes 

 

Metropool orkest op school 

Erik en Mariel zijn twee muzikanten in het 

Metropole Orkest, een Nederlands Orkest voor lichte 

muziek. Ze hebben beiden ervaring in het lesgeven 

en kinderen enthousiast maken voor muziek. Zij zijn 

bij ons een ochtend langsgekomen met hun 

instrumenten (contrabas en fluit). De groepen 8 

hebben les gekregen, geleerd om goed te luisteren 

naar ritme en gevoel en hebben zelf geoefend. Er 

gaat niets boven live muziek! We hebben na het 

instuderen kunnen genieten van een echt optreden 

van alle groepen 8 samen.  

 

Combigroep: artikel Barneveldse Krant  

Sinds dit schooljaar werken we binnen de Vogelhorst samen met een groep van De Wegwijzer, een school 
voor speciaal onderwijs in Ede. De groep is een combinatieklas van leerlingen uit groep 5,6 en 7, afkomstig 
uit de gemeente Barneveld. De gemeente heeft toestemming gegeven voor het feit dat ze gebruik maken 
van een lokaal in onze school. Dat is door de krant opgepakt en zij hebben er een mooi stukje over 
geschreven. Als bijlage wordt dit artikel (onderaan pagina) ter informatie toegevoegd. 

 

Koningsspelen 

Omdat de paas-/meivakantie dit jaar al vroeg start, zijn ook de Koningsspelen al snel. Op vrijdag 12 april 
zullen deze weer plaatsvinden en ook een deel van onze leerlingen zal daar aan meedoen.  

 

 



 

Be Active-aanbod: extra beweegmoment voor leerlingen De Vogelhorst 

Omdat bewegen leuk is en vooral erg goed is voor ons, starten we op vrijdag 15 maart weer met een extra 
beweegmoment voor de leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Om 14:00 start de les en tussen 14:45 en 15:00 uur 
stopt de les. 
Voor wie is de les: 
De les is voor de leerlingen die behoefte hebben aan een extra beweegmoment. Dit kan zijn omdat uw kind 
het nodig heeft of omdat uw kind het erg leuk vindt. 
Kleding: 
De les is in de gymzaal of bij mooi weer buiten op het grasveld, daarom is sport/gymkleding verplicht. 
Busvervoer: 
Als uw kind gebruik maakt van het busvervoer, dan dient u daar zelf een oplossing voor te vinden. De bus 
tijden zullen niet aangepast worden. 
 
Wanneer is de les: 

maart april mei juni juli 

15 5 17 7 5 

22 12* 24* 14 12 

29 
    

* ook na de koningsspelen en sportdag 
 

Bezoek Rijksmuseum 

Komende donderdag zullen de groepen 8 een bezoek gaan brengen aan Het Rijksmuseum in Amsterdam. 
Om 8.15 uur vertrekt de bus van school. Wij kijken uit naar dit culturele bezoek in een prachtig museum.  

 
 

Vacature samenwerkingsverband 

Als school maken we deel uit van samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. De meesten van u hebben 
al eens met hen te maken gehad. Zij ondersteunen/ begeleiden namelijk ook bij de verwijzingstrajecten naar 
een andere vorm van onderwijs. Hun kantoor zit in Ede en daar is een vacature (bijlage). Is dat wat voor u?  

 

Aanbod op het gebied van Autisme 

Op 2 april is het wereldwijd Autisme dag. Onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin in Scherpenzeel 
biedt een maand lang een aantal activiteiten aan. Mogelijk zit er iets voor u tussen. Zie hiervoor de bijlage. 

 

Mede namens het team een hartelijke groet, Mellani Miedema 
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