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Kinderboekenweek 2019: Reis je mee? 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  

Ruim 7 weken geleden zijn we gestart met het schooljaar 2019-2020 en na vandaag is er de eerste 
schoolvakantie: herfstvakantie. Er is hard gewerkt in de afgelopen weken en zowel de leerlingen als wij als 
team kijken er uit naar deze vakantie! We hebben een goede start gemaakt met elkaar, binnen de meeste 
groepen is er rust, wordt er goed gewerkt en zijn de leerlingen aan elkaar en aan de groepsleerkrachten 
gewend. Het is mooi om te zien hoe er nieuwe vriendschappen tussen leerlingen ontstaan en 
speelafspraken worden gemaakt. 
Voor sommigen is het nog steeds wat wennen: aan de school, de juf, de regels en de veranderingen. Dat 
kan en dat mag ook en we proberen onze leerlingen daar zo goed mogelijk bij te begeleiden. 
De laatste weken zijn er veel leuke activiteiten geweest, die echter ook wel voor onrust en veranderingen 
zorgen. Daar denken we natuurlijk vooraf over na, maar dat is ook steeds een spannende afweging: wat 
doen wel/niet en wat kan wel/niet. Pas achteraf kunnen we dan de balans opmaken en leren van situaties.   
 
Tijdens de kinderboekenweek is er volop genoten,  door zowel de leerlingen als de collega’s. Er waren 
voorleeswedstrijden, een voorstelling in het theater, knutselactiviteiten en natuurlijk de tentoonstelling. 
Wat zag dat er prachtig uit!! We waren als team erg verrast en ook wel wat overrompeld door grote 
opkomst. Het was ook een goede ervaring voor ons, zeker als het gaat om de organisatie van zoiets bij zo’n 
grote opkomst.  
 
Fijn dat zoveel ouders/verzorgers, opa’s/oma’s en anderen de moeite hebben genomen om alle gemaakte 
voertuigen en creatieve bouwwerken te komen bewonderen. Dank voor al die belangstelling! 
 
We wensen u samen met uw kind een fijne herfstvakantie.  

Hartelijke groet mede namens het team,   Mellani Miedema 



 

 
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                

 

            
 

 

Schoolplan 2019-2023 

Afgelopen week heeft u via de mail het verzoek gehad om te reageren op een vraag waarmee we als school 
ons verder kunnen ontwikkelen. Veel van u hebben gereageerd, waarvoor hartelijk dank! De dingen die u 
belangrijk vindt zijn allemaal in een overzicht gezet. Op dit moment kunnen wij als team al uw (anonieme) 
meningen inzien. Onze opdracht is nu om een top-3 aan te geven van meningen en aandachtspunten die wij 
persoonlijk ook delen. Als het goed is ontstaat er dan na de herfstvakantie een nieuw overzicht van 
aandachtspunten. Die gaan we meenemen in de voorbereiding van het nieuwe schoolplan. Op 6  november 
a.s. staat onze studiedag in het teken van dit nieuwe schoolplan. De kinderen zijn dan vrij en nee…. wij gaan 
die dag dus niet staken, maar heel hard nadenken over de toekomst van onze school.  

 

 



 

Uitwisseling teams BAO De Triangel en SBO De Vogelhorst 

Vanuit het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei worden we 
als scholen gestimuleerd kennis te delen met andere (reguliere) 
scholen. Ook wij hebben daar over nagedacht. Zoals u weet zijn we als 
team geschoold in de Geef-me-de-5 aanpak. Deze aanpak biedt veel 
structuur, geeft rust en biedt visuele ondersteuning. In Lunteren heeft het team van de reguliere basisschool 
De Triangel zich ook geschoold in deze aanpak. Afgelopen woensdag is dat team bij ons na schooltijd komen 
kijken. Het doel van deze middag was van elkaar leren. Ze hebben gekeken hoe onze lokalen en werkruimtes 
zijn ingericht en hoe wij bv. onze dagindeling visueel maken en extra structuur bieden. Wat hen vooral opviel 
was de rust in de lokalen, het overzicht, weinig prikkels en de mogelijkheden tot het bieden van maatwerk. 
Het was een inspirerende en goede ontmoeting. In het voorjaar brengen wij als team een bezoek aan De 
Triangel. Ongetwijfeld gaan wij daar ook e.e.a. van opsteken.  

 

   
 

Samenwerking met Expertisecentrum UNIEK 

In de extra Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de gesprekken die gevoerd werden met externe 

aanbieders van para-medische zorg, zoals logopedie, speltherapie, dyslexiebehandelingen ed. Deze week is 

besloten om samen te gaan werken met Expertisecentrum Uniek. Zij zullen over enige tijd bepaalde 

ondersteuning en/of behandeling onder schooltijd gaan aanbieden. Zodra er meer bekend is, laten we u dat 

natuurlijk weten. Op de website van deze organisatie kunt alvast wat informatie vinden:  
https://www.expertisecentrum-uniek.nl/home 

 

Terugblik: naar het bos (gr.1/2), de weerquiz van groep 1-2 in groep 8b en smullen van de gebakken 
pannenkoeken van groep 8b voor groep 1-2 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.expertisecentrum-uniek.nl/home


 

Afscheidstukje Trudy de Jager 

Beste ouders/verzorgers, 
Zoals u in de extra nieuwsbrief al hebt kunnen lezen, ben ik vanaf 1 november niet meer werkzaam op de Vogelhorst. 
Na 14 jaar op de Vogelhorst gewerkt te hebben, waarvan 7 jaar als leerkracht en 7 jaar als RT-er, zal dat vast even 
wennen zijn! Gelukkig houd ik nog wel een lijntje met de Vogelhorst, aangezien onze jongste pleegdochter sinds vorig 
jaar hier op school zit. 
Komende periode ga ik een leuke nieuwe uitdaging aan. Afgelopen jaar heb ik de opleiding tot coach met 
ondersteuning van paarden gedaan. Samen met een vriendin ben ik momenteel onze eigen coachpraktijk aan het 
opzetten: Coachpraktijk Samen Verder. 
Wij gaan ons richten op teams en gezinnen in de breedste zin van het woord. Ook ouders en kinderen uit adoptie- en 
pleeggezinnen, evenals grootouders zijn welkom. Wij ondersteunen gezinnen in alle variaties: kinderen, ouders, 
ouder-kind, gehele gezin of een combinatie hiervan. Op maat voor een gezin, om Samen Verder te gaan. 
Bij het coachen zetten wij onze pony’s ter ondersteuning in. Bent u nieuwsgierig hoe dat in z’n werk gaat? Neem 
gerust een kijkje op onze website: www.samenverder.coach. Wellicht kunnen we iets voor u of iemand uit uw 
omgeving betekenen. 
Officieel start onze praktijk per 1 januari 2020, maar ook daarvoor zijn er al mogelijkheden. Neem gerust vrijblijvend 
contact met ons op via onze site!   Wie weet tot ziens!       Met vriendelijke groet, Trudy de Jager 

 

OPROEP inzameling Voedselbank 
Er is een groot tekort aan baby producten, ook in onze regio. Daarom ben ik, juf 
Carolien, een inzameling gestart. Heeft u nog dichte pakken luiers, potjes babyvoeding, 
billendoekjes, verzorgingsproducten etc over óf bent u in staat iets extra's mee te 
nemen met de boodschappen? Dan mag dat ingeleverd worden bij groep 5/6 in week 
44 en 45. Zorg ik dat het een goede bestemming krijgt. Alvast bedankt!        Juf Carolien  

 

Reminder: deelname gebedsgroep 

Het nieuwe schooljaar is  begonnen en ook als gebedsgroep zijn we gestart. we komen  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 bv. woensdagochtend 11 november, 8.45 uur  naar de Vogelhorst of stuur een mail 
naar: gebedsgroep@devogelhorst.nl    
Hartelijke groeten,    Ingeborg Veerman  

 

Belangrijke data: 

 Week 43: 21 – 25 oktober is het Herfstvakantie  

 Week 44: adviesgesprekken VO groep 8 

 Donderdag 31 oktober: laatste werkdag en afscheid juf Bettie, Carolien, Marlies en Trudy  

 Woensdag 6 november: Studiedag => Leerlingen vrij! 

 Vrijdag 8 november: Schoolontbijt 

 Week 46: KUNSTweek 

 Week 47: week van de tussentoets (NSCCT) in de groepen 6 
  

 

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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