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Beste ouder(s) / verzorger(s),  

Na een prachtige paasviering, april jl. in de Bethelkerk, waar we met bijna alle kinderen van de school en 
veel van u bijeen kwamen, kijken we nu uit naar Pinksteren. Dat betekent niet alleen een heerlijk lang 
weekend, maar ook weten dat God ons niet alleen op aarde heeft achtergelaten. 
 

Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart: 

Maak mij warm.  

Maak mij zacht. 
Dat ik leef. 

uit uw kracht 

Maak mij vol 

van Uw geest. 
Maak mij klaar 

voor het feest. 

Geef mij licht 

uit Uw bron. 
Dat ik straal 

als de zon. 

Na Pinksteren is het nog maar 6 weken tot aan de zomervakantie. Een drukke periode, waarin we afronden 
en afscheid nemen. Er wordt getoetst in de school en gefilmd. Onze groep 8 leerlingen maken namelijk een 
prachtige eindfilm. Van hen gaan we straks afscheid nemen. Voor die tijd is er natuurlijk nog het 
schoolkamp, zijn er de schoolreisjes en de rapportgesprekken. Daarvoor krijgt u binnenkort een uitnodiging. 
 
In deze nieuwsbrief willen we ook met u  terugkijken naar de afgelopen periode. Er is best het nodige 
gebeurd! Misschien heeft u erover gehoord, misschien bent u er bij geweest…. We willen u graag laten lezen 
en zien wat voor fijne school we zijn. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de nieuwsbrief, stel ze 
gerust! 
 

Wist u dat…?! 

 …er inmiddels 204 leerlingen bij ons op school zitten? Dat betekent dat we 
gedurende het schooljaar meer dan 30 nieuwe leerlingen hebben mogen 
begroeten. We vinden het fijn dat zij er zijn! 

 

 …we als school na de meivakantie helaas geen juf Wilma als gymjuf op 
school hebben? Juf Wilma van Ginkel heeft besloten om voor iets heel 
anders te kiezen en daar haar werkplezier uit te halen. Zij is vanaf mei gaan 
werken in een slagerij in Scherpenzeel. We vinden dat natuurlijk jammer, 



 

maar we zijn haar als school dankbaar voor haar inzet van de 
afgelopen jaren! Zowel de leerlingen als het team hebben op een 
leuke en passende manier afscheid van haar genomen.  

 

 …we afgelopen vrijdag met een aantal leerlingen en collega’s naar 
de bruiloft van juf Rosemarie zijn geweest? Juf Rosemarie was een 
stralende bruid! We wensen haar, samen met haar man Christiaan 
een mooi en gezegend huwelijk toe! Tot aan de zomervakantie 
blijft juf Rosemarie nog bij ons op school. Daarna hoopt ze rond 
haar woonplaats in het noorden iets te gaan zoeken. Dat is erg 
jammer voor ons, maar we begrijpen dat natuurlijk ook.  

 

 … er in de afgelopen periode veel leuke en sportieve activiteiten op school hebben zijn geweest? We 
hebben koningsdag gevierd, er is een sportdag geweest en groep 8 heeft heel veel spullen verkocht 
op de rommelmarkt. U bent altijd welkom bij dit soort activiteiten! Zowel de leerlingen, als wij als 
team stellen dat op prijs en vinden dat gezellig. U krijgt bovendien ook op een andere manier een 
beeld van wat er op school speelt en hoe we met elkaar (willen) omgaan. Verderop in de nieuwsbrief 
vindt u een aantal impressies. 

 

 … de leerlingen van de groepen 8 ontzettend blij en 
trots zijn met het bedrag dat zij met het organiseren 

van de rommelmarkt hebben opgehaald: € 1.100,-- ! 

Dit bedrag zal besteed worden aan kampactiviteiten. 
Dank voor uw hulp en voor uw bijdrage! We hopen ook 
dat u kunt genieten van de prachtige aankopen waar 
uw kind mogelijk mee thuis is gekomen . 

 

 

 …er op 21 mei een prachtige dochter is geboren bij juf Jantine, 
haar man Ron en bij grote broer Stijn? Ze noemen haar Gemma. 
Wij feliciteren hen van harte en wensen hen veel geluk als gezin! 

 

 

Instroom en plaatsing (nieuwe) leerlingen in de groepen 

Na de zomervakantie hopen er weer een aantal nieuwe leerlingen op onze school te gaan starten. Op dit 
moment zijn er ongeveer 20 namen bekend en zijn hun ouders/verzorgers voor een gesprek op school 
geweest. We hopen deze leerlingen een goede en passende plek te kunnen bieden. Dat geldt natuurlijk ook 
voor uw kind. We zijn nu druk doende met het indelen van de groepen voor volgend schooljaar. In 
tegenstelling tot een reguliere basisschool is het bij ons niet zo dat alle leerlingen automatisch elk schooljaar 
bij elkaar in de groep blijven. Daarin wordt voor elke leerling steeds geprobeerd een goede afweging te 
maken. Zo nodig hebben we daar ook met u overleg over. Er zijn wettelijke eisen, groepsfactoren en/of kind-
kenmerken die soms maken dat een wissel nodig is. We vragen hiervoor uw begrip, maar horen ook graag 
uw mening als dit onrust of onzekerheid geeft. 

 

 



 

Thuisnabije combigroep 

Ook volgend schooljaar zullen de leerlingen van De Wegwijzer, een school voor speciaal onderwijs in Ede bij 
ons in de Vogelhorst blijven, samen met juf Linda en juf Corine.  Voor ons horen ze er al helemaal bij en we 
zijn daarom ook blij dat dit initiatief voor volgend schooljaar doorgezet wordt. 

 

Bezoek Rijksmuseum 

In de vorige nieuwsbrief was het al aangekondigd: de groepen 8 brachten een bezoek aan Het Rijksmuseum 
in Amsterdam. Ondanks de file was het bezoek een hele belevenis. En hoe leuk is het dat je als Barneveldse 
leerling de gids van het museum kunt vertellen dat Jan van Schaffelaar niet van de toren van een kasteel 
sprong, maar van de kerktoren die naast de Rabobank staat… 

 

   
 

Informatie aangepast vervoer 

Het vervoer van en naar De Vogelhorst is iets waar ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk voor zijn. Ook de 
gemeente waarin u woont hebben een verantwoordelijkheid, zeker als blijkt dat er omstandigheden zijn die 
maken dat uw kind gebruik moet maken van aangepast vervoer. Het is dus een overeenkomst tussen u en de 
gemeente waar u woont en de school staat daar buiten. De afgelopen weken zijn er verschillende vragen 
geweest voor het onderbouwen van een aanvraag voor aangepast vervoer. Dat kan, maar dat willen we 
vanuit school wel naar eer en geweten doen. Dat is dus ook geen vanzelfsprekendheid. We overleggen 
binnen de school en in principe gaan we er vanuit dat de meeste kinderen vanaf groep 7 zelfstandig van en 
naar school kunnen gaan, ofwel met het openbaar vervoer ofwel met de fiets. Straks, bij de overstap naar 
het voortgezet onderwijs moet u kind dat namelijk ook gaan doen. Hoe fijn is het daarom om dat langzaam 
te gaan opbouwen en te gaan oefenen, in plaats van straks alle veranderingen ineens. En natuurlijk… er zijn 
altijd uitzonderingen op de regel en daar willen we als school ook zeker over meedenken.   

Voor leerlingen die gebruik maken van de Valleihopper is er op hun verzoek een bewaar-bijlage toegevoegd.  

 

Digitale media ed. 

In de afgelopen periode zijn er leerlingen die elkaar soms wat bang gemaakt hebben met bepaalde filmpjes 
die op internet te vinden zijn. Als school hebben we daar aandacht aan besteed, is er voorlichting gegeven 
over omgaan met de digitale media en veilig internetgebruik. Wilt u als ouders/verzorgers ook alert zijn en 
uw kind wijzen op de voordelen, maar ook de gevaren?  

Als het gaat om telefoons op school, dan hebben we daar regels voor. Onder schooltijd mag een mobiele 
telefoon niet gebruikt worden en kan deze veilig bewaard worden in de klas. Als er schade ontstaat omdat 
een leerling deze toch bij zich houdt, dan is dat voor eigen verantwoordelijkheid. Op dit moment zijn er 



 

leerlingen die een horloge hebben waarmee je kunt bellen. De techniek staat voor niets… Ook die horloges 
vallen voor school onder het telefoonbeleid. Goed om dat ook met uw zoon/dochter te bespreken.  

 

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb  

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige 
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb 
stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-
books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te 
downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De 
VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De 
VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus 2019. 

 

Bzzzonder kindcentrum 

In onze school is er na schooltijd naschoolse opvang van Bzzzonder. Zij huren ons praktijklokaal en vangen 
meerdere kinderen van verschillende scholen op. In de zomer organiseren zij vijf expedities. Als bijlage 
ontvangt u hierover informatie.  

 

Foto-impressies 

    
Muzieklessen onder leiding van een echte trompetist                ‘Werkoverleg’ met meester Martin 

 

       

 

Mede namens het team een goed weekend en hartelijke groet,  Mellani Miedema 
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