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Beste ouder(s) / verzorger(s),  

Gisteren, 5 december hebben we nog bezoek gehad van Sinterklaas. Vandaag zijn er de mooie 
herinneringen, maar alle sint-spullen zijn inmiddels ingewisseld voor  kerstversiering. Afgelopen maandag 
zijn we als school gestart met het aansteken van de eerste kaars: Advent is begonnen. De Advent-tijd begint 
altijd vier zondagen voor kerstavond en elke zondag vieren we het begin van een nieuwe Adventsweek. Het 
woord Advent komt van het Latijnse woord: adventus – dit betekent komst. Hiermee wordt de komst van 
het Licht op aarde bedoeld. De Adventstijd is een tijd van hoopvolle verwachting, stilte na de stormen van de 
herfst. Wij zijn op weg naar de langste nacht, buiten wordt het licht buiten steeds schaarser.  
We dromen, hopen en kijken uit naar het kerstfeest. Voor ons is dat het feest van het Licht, de komst van 
Jezus op deze aarde.  Op donderdag 19 december a.s. willen we met onze leerlingen en u als 
ouders/verzorgers op een bijzondere manier kerst gaan vieren. Dat doen we in en een beetje om de school. 
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging.  
We verwachten die avond alle leerlingen op school, het liefst natuurlijk met u samen! Om alles goed te laten 
verlopen, is er een verdeling in starttijden gemaakt. Via de groepsleerkrachten ontvangt u de tijd die voor 
uw kind(eren) van toepassing is. Wilt u zich daar ook aan houden? Hierdoor hopen we ‘opstoppingen’ in de 
gangen en lokalen te voorkomen.  
We kijken uit naar een mooi samenzijn en daarna een fijne vakantie.  

Hartelijke groet mede namens het team,  Mellani Miedema 

Advent is dromen  (Hanna Lam) 

Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

En weer in geuren en kleuren herhalen 
wat wij al weten uit oude verhalen: 
herders en sterren, een stal en een kind, 
omdat het kerstfeest weer begint. 

Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen en hopen en sterren gaan kopen. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

Iedere week weer een licht ontsteken 
vlammen van vuur voor de komende weken, 
tekens van hoop in de duisternis 
omdat het bijna kerstfeest is. 

Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen als 't moet dat Hij komt voorgoed. 
Advent is dromen, dat Jezus zal komen. 

Niet als een kind en niet in een kribbe,    Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
maar als een vredevorst hier in ons midden,    dromen van vrede voor mensen van heden. 
dan is er nergens verdriet meer of pijn    Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
dan zal het altijd kerstfeest zijn. 



 

 

Sinterklaas 

Gisteren was  dan eindelijk het feest van sinterklaas. We zijn blij dat hij ook dit jaar weer een bezoek heeft 
gebracht aan onze school, samen met twee roetveegpieten. Vanuit de mist dook het drietal ineens op: de 
pieten op de fiets, de sint in de bak voorin. Het was leuk, gezellig, maar soms ook best spannend. Er zijn 
cadeautjes uitgedeeld en er zijn prachtige kunstwerken als surprises op school gebracht. Iedereen is druk 
geweest met de voorbereidingen, zowel op school maar vast ook thuis. Dank ook voor uw inzet en 
betrokkenheid. Een paar plaatjes van het feest willen we u niet onthouden:  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afscheid juf Grietje van der Horst 

 Bijna 40 jaar geleden is juf Grietje gestart in het onderwijs. Zij heeft heel veel jaar een    
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en de groei van leerlingen op De Vogelhorst. De 

laatste 5 jaar heeft Grietje zich ingezet voor samenwerkingsverband Rijn & Gelderse 
Vallei, waar ook De Vogelhorst deel van uitmaakt. Daar heeft zij een bijdrage geleverd 
aan passend onderwijs voor leerlingen op de reguliere basisscholen in de regio 
Barneveld en Scherpenzeel. Grietje bleef echter betrokken bij De Vogelhorst en dat 
voelt nog steeds als haar school, haar team en haar leerlingen. Dat zegt iets over wie 
Grietje is. We zullen haar vertrouwde aanwezigheid, haar praktische inzet en 
belangstelling gaan missen!  

Op donderdag 12 dec. a.s. gaan we als team (met heel veel oud-collega’s) afscheid 
van haar nemen. We wensen haar, samen met haar man en kinderen nog heel veel 
goede en gezegende jaren toe en danken haar voor alles wat zij voor SBO De       
Vogelhorst gedaan heeft!! 

 

Geboren! 
Op 12 november jl. zijn Richard en Leanne van Milligen de trotse  

ouders geworden van een gezonde zoon: Rick. We wensen hen  

veel geluk en alle goeds als jong gezin.  

Juf Leanne hoopt na haar verlof in het voorjaar haar  

werkzaamheden als onderwijs assistent op een paar dagdelen  

weer op te pakken.  

 

 Zieken 

In de afgelopen weken hebben we als school regelmatig met ziekte van leerlingen, maar ook met ziekte van 
personeel te maken gehad. Buikgriep, koorts, keelpijn, misselijkheid… Het hoort ook een beetje bij deze tijd 
van het jaar. We proberen afwezigheid van groepsleerkrachten zo goed mogelijk op te vangen. Het liefst  
met eigen mensen. Soms zijn er invalleerkrachten beschikbaar en als dat niet lukt, dan verdelen we soms de 
groep. Gelukkig hebben we tot nu toe nog geen leerlingen thuis moeten laten blijven. Op dit moment heeft 
juf Marit (groep 8b en IB) zich helaas tot de kerst moeten afmelden. We hopen dat haar herstel voorspoedig 
zal gaan. Haar IB-werkzaamheden worden zo veel mogelijk overgenomen door juf Brigitte.  
 
 
Reminder: deelname gebedsgroep 

 
Ook in het nieuwe kalenderjaar zal de gebedsgroep weer bij elkaar komen. De eerste 
bijeenkomst van 2020 is op woensdagochtend na de kerstvakantie, 8 januari a.s. Wil je (een 
keer) mee komen bidden of er meer over weten, stuur een mail naar: 
gebedsgroep@devogelhorst.nl    
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Schoolschaatsen 
Op dinsdagochtend 17 december van 10.00 uur tot 11.00 uur mogen de leerlingen 
vanaf groep 4/5 komen schaatsen op de ijsbaan in de Midden Nederland Hallen. Een 
leuk initiatief waar we met een aantal leerlingen graag gebruik van willen maken.  
Goed om te weten: 

 Leerlingen mogen met eigen schaatsen op de baan als het hockeyschaatsen of 
kunstschaatsen zijn. 

 Als leerlingen geen schaatsen hebben, mogen ze die van de schaatsbaan 
gebruiken (zolang de voorraad strekt op beschikbare maten). 

Belangrijk in verband met veiligheid: 

 Sleeën zijn niet toegestaan. 

 Noren zijn niet toegestaan. 

 Er mag niet op de baan met laarzen aan gegleden worden.  

Let op: handschoenen zijn verplicht op de ijsbaan. Laat uw kind ze meenemen, 

anders moeten ze bij de baan gekocht worden! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

 Dinsdag 10 december: start logopedist Marissa vanuit Expertisecentrum Uniek 

 Donderdag 12 december: afscheid juf Grietje 

 Dinsdag 17 december: schaatsen vanaf groep 4/5 in Midden-Nederland Hallen 

 Donderdag 19 december: kerstviering tussen 18.30 uur en 20.00 uur 

 Vrijdag 20 januari 14.00 uur: start kerstvakantie tot/met 3 januari 2020 

 Week 1: maandag 6 januari eerste schooldag in 2020! 

 Week 3, vanaf 13 januari: start toetsperiode 

 Week 5, donderdag 30 januari: alle leerlingen vrij  
 

 

Ds. E. Fransenlaan 1  •  3772TX  Barneveld 

[T]  0342 413 856  •  [F]  0342 423 336 

[E]  info@devogelhorst.nl  

[I]  www.devogelhorst.nl 

Uitnodiging kerstbelevingstocht  

Wanneer: Donderdagavond 19 december a.s. 

Wat: Kerstbelevingstocht door de school     

Start: Tussen 18.30 uur en 19.10 uur  

Hoe: U mag samen met uw (pleeg)kind de wandeling  

komen maken. Neem gerust belangstellenden mee! 

Let op: Aanwezigheid van de leerlingen is verplicht, afmeldingen gaan via de 

directie. Het is niet mogelijk om het plein eerder dan 18.30 uur te betreden. 


