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Barneveld, 20 maart 2020 
 
 
Beste ouders/verzorgers,   
 
Hoe gaat het met u en met uw kind, onze leerling? We hopen dat iedereen nog gezond is en 
dat er in afgelopen week toch mooie, gezellige dingen zijn gebeurd! Hier in de school wordt 
hard gewerkt, maar is het leeg en onwerkelijk zonder kinderen.  
 
Het was een bijzondere, enerverende week en ook voor de komende tijd is nog veel onzeker.  
Er wordt van u en uw gezin het nodige gevraagd en we realiseren ons als school dat onze 
lespakketten niet alleen maar nuttig en leuk zijn, maar ook stress en gedoe kunnen 
opleveren. Alle begrip, want thuis 'lesgeven' of je kind aan het schoolwerk krijgen is nog best 
een kunst. Kijk wat er mogelijk is in uw (gezins)situatie en laat ons weten als er vragen zijn, 
als er ergens behoefte aan is of als we ergens bij kunnen ondersteunen. We hopen dat het u 
lukt om er samen een goede en gezellige tijd van te maken.  
We krijgen als team al prachtige foto's, geluidsfragmenten, berichtjes en video's binnen van 
leerlingen die echt heel hard aan het werk zijn. Er worden memo-borden aangeschaft, 
dagplanningen gemaakt, rekenrekken en timers gekocht... We zijn ontzettend trots op u als 
ouder/verzorger die dit zomaar oppakt/mogelijk maakt en natuurlijk ook trots op al onze 
kanjers van leerlingen!!  
 
Volgende week hopen we nog een wisselmoment van leerstof te hebben:  

 
DINSDAGMIDDAG 24 maart 13.00 - 15.00 uur.  

 
We doen dat op dezelfde manier als afgelopen dinsdag, voor de groepen 3 t/m 8. Uw kind 
krijgt dan voor een langere periode 4-5 weken lesstof, boeken ed. mee, zo goed mogelijk 
afgestemd bij datgene wat past bij uw kind. Daarbij komt natuurlijk ook het digitale aanbod 
en het contact dat er met de leerkrachten zal zijn.  
 
Als school vangen we op dit moment een aantal leerlingen op. Daar zijn bepaalde regels voor 
en o.a. de gemeente Barneveld biedt u de mogelijkheid om daar bij bijzondere 
omstandigheden gebruik van te maken. Als bijlage is er een brief toegevoegd, waarin dat 
vermeld staat.   
Tot slot vermeld ik nog een link met informatie en dagplanning die aansluit bij de Geef-me-
de-vijf methode, die we ook op school inzetten:   
https://www.autisme.nl/wp-content/uploads/2020/03/CoranASS-3.0.pdf  
 
Namens het team een hartelijke groet en we wensen u een goed weekend en heel veel 
wijsheid, sterkte,vertrouwen, creativiteit en vooral gezondheid voor de komende (onzekere) 
weken die volgen,        Mellani Miedema  

Directeur SBO De Vogelhorst  
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