
 

Nieuwsbrief      1 
  

september 2019 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  

 
Vorige week waren veel van de lokalen van de school nog leeg en kaal, hingen er geen jassen en tassen aan de 
kapstokken en stonden de gangen vol met stapels stoelen en tafels. Er is hard gewerkt om alles weer in te richten en 

op tijd klaar te hebben voor een goede start met de leerlingen. En dat is gelukt: we zijn goed gestart!   

Er waren veel bekende en vertrouwde gezichten, maar er zijn ook veel nieuwe leerlingen gestart op onze school. De 
meesten  hadden voor de vakantie al even kennisgemaakt met de groep en de juf.  Voor de meeste leerlingen was 
het best weer even spannend afgelopen maandag. Hoe zal het zijn op school? Kan ik mijn lokaal wel vinden, wie was 
ook al weer mijn juf en wat zijn de regels in deze groep? Wie zijn ook al weer mijn klasgenoten? Veel vragen… 
We hopen dat iedereen zich (weer) snel zal thuis voelen op De Vogelhorst.  
Voor alle nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers een speciaal welkom!  
 
Afgelopen vrijdag zijn we als team het schooljaar 2019-2020 gestart. We hebben stilgestaan bij onze talenten, van 
ons persoonlijk en als school en bij dingen waar we nog graag in zouden willen groeien.  
Een talent is iets wat van waarde is, het is een gave. SBO De Vogelhorst is een christelijke school en in de Bijbel staat 
dat ons gaven en talenten zijn gegeven om te gebruiken en om er anderen mee te dienen (1 Petrus 4:10).  Dat zal dit 
schooljaar onze opdracht zijn. Dat we als team, elk met onze eigen taak of functie, ons talent gebruiken en inzetten, 
in de eerste plaats voor de leerlingen, maar ook voor elkaar als collega’s en naar anderen die op ons pas komen. We 
willen elkaar daar ook in stimuleren, zodat we groeien.  
Dat stimuleren gaan we zeker ook bij onze leerlingen doen! Ook zij hebben talenten en zijn bv. goed in lezen, 
rekenen, samenspelen, helpen, troosten, steppen, fietsen, voetballen, opruimen… 
   

Er is altijd iets waar je goed in bent,  
  God heeft jou zelf gemaakt, gaf je veel talent,  

dus… laat maar zien waar je goed in bent!     (lied: In deze circustent) 

 
Als team hebben we zin in dit nieuwe schooljaar en gaan we ons inzetten voor een goed, leerzaam en plezierig jaar. 
Wat voor onze leerlingen en voor ons als team geldt als het over talent gaat, geldt ook voor u als ouders/verzorgers. 
Ook bij u zit veel talent en ook u vragen we om dat talent in te zetten bij ons op school. Dat kan op heel veel 
verschillende manieren. U kunt dat op de informatieavond horen, in de nieuwsbrieven lezen, maar u mag het ook bij 
ons melden. Mocht u zelf ideeën hebben, dan horen we dat natuurlijk graag. Samen optrekken vinden we belangrijk, 
omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind.    

Hartelijke groet,   Mellani Miedema 
 
 

Reminder:  INFORMATIEAVOND maandag 9 september a.s.,  19.30 uur 

waarop we algemene informatie delen en u kunt kennismaken in de groep van uw kind 

WELKOM! 
 

 



 

   
Groep 6: Proosten op het nieuwe schooljaar! 

 

Schooltijden 

We starten onze schooldag om 8.25 uur. De eerste bel gaat dan ook om 8.20 uur. Afgelopen week leek dit al redelijk 
soepel te verlopen. Fijn! 
Alle kinderen vanaf groep 4 (en dit schooljaar ook groep 3/4) blijven voor schooltijd buiten en wachten totdat ze door 
de leerkracht opgehaald worden. Bij de groep 1/2 en 3 worden de kinderen vaak nog door  ouders/verzorgers wat 
eerder naar binnengebracht. Vanag 8.15 uur gaat voor hen de deur bij het onderbouwplein open. Laten we zo met 
elkaar  zorgen voor een rustige start van de schooldag. Op alle dagen is de school om 14.00 uur afgelopen. 

 

Halen/brengen leerlingen en parkeren 

Om gevaarlijke situaties in de ochtend en middag te voorkomen, wordt u vriendelijk (maar toch ook dringend) 
gevraagd om bij het wegbrengen en ophalen van uw kind met uw 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.  

 

Ziekmeldingen 

Wanneer u uw kind afmeldt op school, wilt u dan ook (indien van toepassing) de busmaatschappij (lees: de chauffeur) 

op de hoogte stellen?  
 

Personeel 

In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we dit schooljaar starten met een paar nieuwe groepsleerkrachten. 
We zijn erg blij met hen! Beiden stellen zich aan u voor: 

 

Wat fijn dat ik me even kan voorstellen. Mijn naam is Annet Boels en ik werk sinds dit 

schooljaar op de Vogelhorst in groep 4/ 5. Ik sta ondertussen ongeveer 14 jaar voor de klas in 

het regulier- en het speciaal onderwijs. Ik ben zelf moeder van 3 kinderen en woonachtig in 

Barneveld. In mijn vrije tijd speel ik toneel bij WIK en daar geniet ik enorm van. In de klas vind 

ik het ook erg leuk om met dramavormen te werken. Verder vind ik samenwerken en 

creativiteit ontwikkelen erg belangrijk. Ik zie ernaar uit om dit jaar met de klas aan de slag te 

gaan samen met Veronique. Wellicht tot ziens.    Annet Boels 

 

 



 

Deze week ben ik begonnen in groep 3/4 op de Vogelhorst. Mijn naam is Petra Schoeman. Ik ben getrouwd met Ad 

Schoeman en heb 2 volwassen kinderen. Samen met Ad woon ik in Veenendaal.  

Ik heb jaren in het reguliere basisonderwijs gewerkt en heb daar vanaf groep 3 alle groepen gehad. De school waar ik 

vandaan kom, heeft veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het is dus niet vreemd dat ik al een hele 

lange tijd zeer geïnteresseerd ben in het SBO.  Voor de zomervakantie heb ik gesolliciteerd op de Vogelhorst. Dit 

resulteerde in een baan in groep 3/4. Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag en heb het nu al enorm naar mijn zin. 

Ik hoop dit jaar weer heel veel bij te leren zodat ik alle kinderen de aandacht en hulp kan geven die ze nodig hebben. 

Hartelijke groet, Petra Schoeman 

 

Op dit moment is er nog een vacature voor 2 dagen groepsleerkracht in groep 3/4. Gelukkig heeft juf Rochelle 
aangeboden om tijdelijk deze vacature in te willen vullen. Ook die groep heeft mede daardoor een goede start kunnen 
maken. We hebben goede hoop dat we binnen afzienbare tijd een nieuwe groepsleerkracht kunnen gaan benoemen.  

 

Naast de start van nieuwe teamleden, gaan er ook collega’s afscheid nemen. Na een periode van afwezigheid vorig 
schooljaar is aan het begin van de zomervakantie bekend geworden dat juf Marjon Fluit de Vogelhorst gaat verlaten. 
Zij heeft heel veel jaren een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van leerlingen en van de Vogelhorst als organisatie. 
Daar zijn we haar erg dankbaar voor. We hopen dat zij elders haar talenten kan gaan inzetten en wensen haar alle 
goeds op haar nieuwe werkplek. 

 

Vorig schooljaar heeft o.a. door de afwezigheid van juf Marjon en later ook de tijdelijk afwezigheid van juf Marit de 
aansturing van de interne zorg en ondersteuning (IB) op een laag pitje gestaan. Met elkaar hebben we als collega’s 
zoveel mogelijk opgepakt en/of in gang gezet. U als ouders/verzorgers en de leerlingen hebben daar waarschijnlijk 
weinig van gemerkt. Inmiddels is juf Marit na de zomervakantie weer gestart en ook haar werkzaamheden als IBer aan 
het uitbouwen. Er is nu echter ook een vacature IB ontstaan. Ook die hopen we zo vlot mogelijk te kunnen invullen. 
Waarschijnlijk zal dat eerst met een interim-IBer zijn en daarna structureel.  

 

Reminder: deelname gebedsgroep 

Het nieuwe schooljaar is  begonnen en ook als gebedsgroep starten we ook weer, 
namelijk woensdagochtend 11 september om 8.45 uur D.V. Daarna komen we in 
principe iedere eerste woensdagochtend van de maand op school om te bidden voor de 
kinderen en het personeel. Wil je (een keer) mee komen bidden of er meer over 
weten? Kom dan woensdagochtend 11 september naar de Vogelhorst of stuur een mail 
naar: gebedsgroep@devogelhorst.nl    Hartelijke groeten, Ingeborg Veerman  

 

Kindergroepen Centrum Jeugd en Gezin Barneveld (CJG) 
Voor onderstaande kindergroepen, die 17 en 19 september a.s. zullen starten, heeft het CJG nog enkele plekken vrij. 
De groepen zijn bedoeld voor leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
 
www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/49048/piep-zei-de-muis-kinderclub 
www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/48432/kinderclub-billy-boem 

 

Week tegen het pesten  

In week 38 en 39 besteden we als school aandacht aan pesten. In de 
week van 23 – 27 september is het namelijk de landelijke week tegen 
pesten. Het thema van deze week is: Wees een held, met elkaar! Ook 
wij willen namelijk een fijne en sociaal veilige school zijn. 

Op de website www.weektegenpesten.com is veel informatie beschikbaar waar we als school ook gebruik van zullen 
maken en ook in allerlei kinderprogramma’s op TV zal er aandacht aan besteedt worden. Er is ook een themalied 
gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=MkHxGi-4hyY 

mailto:gebedsgroep@devogelhorst.nl
http://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/49048/piep-zei-de-muis-kinderclub
http://www.cjgbarneveld.nl/is/nieuws/48432/kinderclub-billy-boem
http://www.weektegenpesten.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MkHxGi-4hyY


 

Vlaggetjes voor Homestart 

Homestart is een vrijwilligersorganisatie die hoort bij het CJG. Zij bieden praktische hulp en ondersteuning in 

thuissituaties en bij de opvoeding van kinderen. Deze organisatie bestaat inmiddels 25 jaar. Zij willen daarom 

graag een lange slinger met vlaggetjes maken en hebben onze school gevraagd daarbij te helpen. Deze week 

zijn er daarom vlaggetjes versiert. Kijk maar eens hoe hard er gewerkt is en hoe trots we zijn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TIP! 
Dit schooljaar willen we als team o.a. nadenken over het vergroten van ouderbetrokkenheid bij onze school en onze 

wijze van communiceren. Onlangs is er een boekje uitgekomen van een landelijke expert op dit gebied, de heer Peter 

de Vries. Hij schrijft over 7 dingen die elke ouder in het basisonderwijs moet weten, omdat uw kind bloeit bij een 

goede samenwerking tussen ouder en school. Hij stelt dat boekje gratis digitaal beschikbaar:  

 

https://peterdevries.nu/wp-content/uploads/2019/08/2993_Ouderbetrokkenheid_7_dingen.pdf 

 

Belangrijke data om alvast te noteren: 

 informatieavond ouders / verzorgers op maandag 9 september a.s. 19.30 uur 

 Week 39: 23 – 27 september: week van de luistergesprekken 

 Week (38 en) 39: 23 – 27 september: week tegen pesten  

 Week 40: 30 september – 4 oktober: NIO (eindtoets groepen 8) 

 Week 41: 7 oktober – 11 oktober: Kinderboekenweek 
   

 
U kunt ons via 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 soms 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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