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Beste ouder(s) / verzorger(s),  
Vandaag zijn de meeste leerlingen en leerkrachten  ‘gewoon’ op school, gelukkig! Toch is deze vrijdag wat 
anders dan anders: 

 Veel onderwijsmensen / groepsleerkrachten staken vandaag, ook een enkele groepsleerkracht op 
onze school. 

 Er zijn zieke leerkrachten, waar helaas geen vervanging voor is en waardoor leerlingen thuis moesten 
blijven. 

 Er zijn groepen afwezig omdat ze een leuke excursie hebben. 

 Er komen in de bovenbouw een paar vaders en een opa iets 
vertellen over hun vak/hobby. 

 
Waarom doen wij vandaag ons werk? 
Wij willen graag onze talenten inzetten voor het werk waar we voor 
opgeleid zijn en waar we plezier aan beleven. Staken is een middel om 
zaken onder druk te zetten. Ons uitgangspunt blijft dat we elkaar 
moeten proberen te overtuigen op basis van argumenten en niet op basis van dreigementen en harde acties. 
Natuurlijk maken wij ons ook zorgen om ontwikkelingen in het onderwijs, ervaren ook wij dat er geen 
invallers beschikbaar zijn, missen wij mannen in het onderwijs of inzet van andere extra ondersteuning en ja, 
ook wij ervaren werkdruk en onderwaardering van ons vak …. 
Ondanks dat doen we ons werk vooral met plezier, genieten we van onze leerlingen en de ontwikkeling die 
ze doormaken en vinden we dat we een prachtig vak mogen uitoefenen!! 

 
Het is fijn om als team te ervaren dat we daarin ook door u als 
ouders/verzorgers gewaardeerd worden, dat u blij bent met de 
juf/meester van uw kind en dat u dat soms ook eens uitspreekt of op 
een nadere manier laat blijken. Dank jullie wel daarvoor! 
 
Hartelijke groet mede namens het team,   

Mellani Miedema 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

       

Inzamelingsactie kerst 

Hoewel het al weer een aantal weken geleden is, kijken we terug op een mooie 
kerstbelevingstocht in en bij de school. We hopen dat u ook genoten heeft! In een van 
de lokalen stond een melkbus als collectebus:  

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, maar helaas 
geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. De stichting strijdt daarom voor 
een Nederland waarin elk kind zich echt kind voelt, zich goed ontwikkelt en 
volwaardig meedoet in de maatschappij.  
We strijden voor een veilig en liefdevol thuis voor kwetsbare kinderen in 
Nederland.  

Als dat in het eigen gezin niet kan, is dat enorm ingrijpend in een kinderleven. Opgroeien op een andere fijne plek 
waar het belang van het kind voorop staat en waar het mag blijven wonen is dan cruciaal. Alleen zo krijgt het kind de 
kans veilig op te groeien, zich goed te ontwikkelen en volwaardig mee te doen in de maatschappij. 

 

Met elkaar hebben we het prachtige bedrag van ruim 200 euro opgehaald. Dank jullie wel! 

 

     
Kerstverhaal groep 6   levende dieren buiten bij de herder  kerst-zingen met muzikale begeleiding groep 8b 

 

Personeel 
Vorige week is juf Marielle (groep 7/8) met zwangerschapsverlof gegaan. Naast juf Jantine is inmiddels juf 
Marlies Deneken gestart. Zij werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Naast juf Petra is juf Christine Speelman gestart, die inmiddels al een bekende was voor de leerlingen van 
groep 3/4. Ook juf Alice Donker is gestart als logopedist van De Vogelhorst. Zij werkt maandag t/m 
donderdag en zet zich in voor logopedische begeleiding in de groepen en voor leerlingen met een 
arrangement vanuit taal-spraakonderwijs (cluster 2). Haar rooster is inmiddels gemaakt en behoorlijk gevuld. 
We zijn als team blij met deze nieuwe, enthousiaste collega’s en hopen dat ze zich gauw thuis zullen voelen 
op De Vogelhorst. 

 

We zijn ook altijd blij met de stagiaires die voor een langere tijd bij ons stage komen lopen. Zij kunnen 
concreet binnen de groepen ondersteunen en een klein stukje werkdruk soms verlichten. De meesten zijn 
afkomstig van MBO-scholen (Dulon Ede of Hoornbeek Amersfoort). Zij volgen dan bv. de opleiding voor 
onderwijs assistent. Daarnaast hebben wij stagiaires vanuit HBO/WO pedagogiek of psychologie.  



 

Binnenkort gaan we ook gesprekken aan met PABO’s, omdat we juist ook juffen/meesters enthousiast willen 
maken voor het speciaal (basis) onderwijs en hen een stagemogelijkheid willen aanbieden. Dat is op dit 
moment helaas nog niet gebruikelijk, maar wie weet… 

 

In de vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat juf Marit (groepsleerkracht en IB) afwezig is. Ze had 
gehoopt dat zij na de kerstvakantie weer wat van haar taken zou kunnen oppakken. Dat is helaas niet 
mogelijk. Als het om de interne zorg en ondersteuning van leerlingen en begeleiding van groepsleerkrachten 
gaat, ligt er een grote verantwoordelijkheid bij onze IB-er. Dat ervaart juf Marit ook en dat komt haar herstel 
helaas niet ten goede. Ze heeft daarom met pijn in haar hart besloten om haar taak als IB-er neer te leggen. 
Na haar herstel wil ze graag weer terugkomen als een goede groepsleerkracht. Hoewel we het als team en 
directie erg jammer vinden, begrijpen we haar dappere besluit. We hopen en wensen dat Marit in de eerste 
plaats weer goed zal herstellen en daarna weer deel gaat uitmaken van ons team!! 

 

Binnenkort zal er daarom een vacature uitgaan voor een nieuwe intern begeleider. Tot die tijd blijft gelukkig 
juf Brigitte beschikbaar, die als interim IB-er al een tijdje werkzaam is bij ons.  

 

Stagiair schoolleider 
Na de kerstvakantie is er twee dagen in de week een extra meester op school, Henk van der Velden. Hij heeft 
altijd in het bedrijfsleven gewerkt en wil graag schoolleider / directeur van een basisschool worden. Via een 
zij-instroom traject hoopt hij dit schooljaar zijn diploma hiervoor te halen. In principe is hij op woensdag en 
donderdag aanwezig op De Vogelhorst, waar hij alle aspecten die horen bij de functie hoopt mee te maken. 
Mogelijk maakt u in de komende weken een kennis met hem, in de gang of bij een overleg.  

 

Uitbreiding logopedie Expertisecentrum Uniek 
Omdat er al veel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om uw kind onder schooltijd logopedische 
begeleidt te laten worden, komt er uitbreiding: 

 
Hallo, 

Graag stel ik mij voor! 

Ik ben Leanne de Groot en ik kom vanaf 6 februari werken als logopedist op de vogelhorst. 

Ik ben werkzaam bij Expertisecentrum Uniek. 

Mijn collega Marissa is al werkzaam op school, zij werkt op de dinsdag. 

Op de donderdag zal ik op school komen werken. 

Ik heb ervaring met taalproblematiek, spraakproblematiek, meertaligheid en afwijkend 

mondgedrag. 

Ik vind het belangrijk om zo goed aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft. 

Ik kijk er na uit om uw kind te helpen! 

Ik ben bereikbaar op het volgende telefoonnummer en emailadres:  

leannedegroot@expertisecentrum-uniek.nl   085-877 2232  
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Vandaag gebeurd: 

  

Excursie naar het Muiderslot: groepen 5/6 en 6 

     

     

 

 

Vaders en een opa voor de groep (in de bovenbouw) 
 

   
 Vader Jelmer (groep 8b): Tracktor           vader Kevin (groep 8b): de Kuiperboerderij 

 

 

                   Vader Matthijs (groep 8b): Militaire Luchtvaart fotografie 

 



 

        
   Opa Jelmer (groep 8b): de pont bij Wageningen        vader Xander (groep 8a) en collega: hoveniers    

 

Weerbaarheidstraining Rots en Water (6-10 jaar) en Omgaan met emoties (5-7 jaar) 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook twee flyers van het Centrum Jeugd en gezin Barneveld. Zij 
bieden weerbaarheidstrainingen aan. Er start een extra groep Rots en Water waar nog ruimte is en een 
training over het omgaan met emoties. Misschien iets voor uw kind?  

 

Reminder:  
Bijgevoegd een flyer met sportieve activiteiten die vanuit de gemeente Barneveld door Be Active 
aangeboden worden. Meer informatie kunt u ook op onderstaande website vinden. 

 
 

 

Belangrijke data: 
 Woensdag 5 februari: gebedskring 

 Vrijdag 7 februari a.s.: Kindrapporten mee 

 Vanaf week 7, 10 februari: oudergesprekken en adviesgesprekken groep 8 

 Vrijdag 21 februari: STUDIEDAG => alle leerlingen vrij! 

 Week 9, maandag 24 – vrijdag 28 februari: voorjaarsvakantie 

 Woensdag 4 maart: bezoek team De Triangel Lunteren komt op bezoek 

 Woensdag 11 maart: BIDDAG => alle leerlingen vrij. Team gaat op bezoek in Lunteren op De Triangel 

 

 
 

 

Ds. E. Fransenlaan 1  •  3772TX  Barneveld 

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

[E]  info@devogelhorst.nl  

[I]  www.devogelhorst.nl 


