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Beste ouder(s) / verzorger(s),  
Afgelopen maandag mochten onze leerlingen weer naar op school. Ondanks de zorgen die er bij u en bij 
collega’s nog zijn over mogelijke effecten van de opening van de scholen, was het vooral toch een 
FEESTDAG! We waren blij om elkaar weer te zien, te spreken, samen te werken en te spelen. Veel 
leerlingen hadden elkaar en de leerkrachten gemist en er heerste een opgetogen en blije stemming. 
Natuurlijk was het maandag ook nog wel wat spannend hoe alles zou verlopen, bij welke deur je naar 
binnen mocht ed., maar er heerste vooral ook rust en ontspanning. Een aantal van u hebben ons dat ook 
laten weten. Dat doet ons goed. Dank daarvoor! 
 
Gistermiddag hebben we als team op opstart deze eerste week geëvalueerd. Een aantal conclusies wil ik 
graag met u delen. 
 



 

Wat valt ons op? 

 De meeste leerlingen maken een uitgeruste, vrolijke indruk, zijn gezellig en ontspannen in de 
groep en zijn in meerdere opzichten echt gegroeid. 

 Onze leerlingen blijken veerkrachtig en flexibel! Bijna iedereen voegt zich makkelijk naar de 
veranderingen die er zijn in de school en wennen snel aan de nieuwe situatie.  

 Dat wat leerlingen in de afgelopen periode thuis gedaan hebben aan schoolwerk, verschilt 
van bijna niets tot bijna alles, zowel op papier als digitaal. 

 Vooral de werkpakketten waarbij de leerlingen op papier konden werken zijn opgepakt,  
digitale informatie en filmpjes veel minder. 

 Veel leerlingen (en ouders/verzorgers ) hebben ons positief verrast met hun inzet en 
betrokkenheid in de afgelopen weken. 

 Er zijn in een paar groepen leerlingen die de komende weken nog niet op school komen. 
Daar is meestal een medische reden/risico-inschatting van toepassing. De meesten van hen 
hopen na 1 juni alsnog op school te kunnen starten.  

 Opvallend veel leerlingen lijken netter te zijn gaan schrijven, mogelijk na de positieve 
stimulans van u als ouder/verzorger. 

 Opvallend veel leerlingen zijn gegroeid in zelfstandigheid. 

 Sommige leerlingen zijn meer vloeiend gaan lezen, anderen weer wat meer gaan hakken-
plakken bij het lezen van de letters. 

 Het thema ‘Corona’ heeft bij veel leerlingen geen prioriteit, maar lijkt gelukkig ook geen 
beladen woord. Soms wordt het woord wel ingezet als excuus voor alles wat ‘misgaat’ in de 
groep of op het plein. Zelfs een lekkende beker komt dan door de corona…  

Positieve effecten van de maatregelen op school: 

 Het zelfstandig het plein op moeten lopen zonder ouder/verzorger en het gespreid naar 
binnen gaan geeft een bepaalde rust. 

 Aparte pauzes met alleen je eigen groep en groepsleerkracht zorgt voor minder ‘gedoe’ op 
de pleinen en stimuleert leerlingen om met elkaar te spelen. 

 
Op dit moment is nog niet meetbaar wat de groei is die leerlingen hebben doorgemaakt of de achterstand 
die ze hebben opgelopen. Dat geeft ook niet. Omdat we allemaal positief zijn over de start van deze week, 
willen we toch proberen of we halverwege juni toetsen bij leerlingen kunnen afnemen. Net als anders 
gebeurt dat op onze school op een ontspannen manier. We hopen dat we de jaarplanning kunnen 
aanhouden. Mogelijk worden de oudergesprekken wat verschoven, maar daar zullen we u t.z.t. van op de 
hoogte brengen. 
 

Schoolreizen en kamp 
Helaas kunnen de schoolreisjes (17 juni) en het kamp van groep 8 (15-17 juni) niet doorgaan gezien de 
huidige omstandigheden. U heeft echter daar met de ouderbijdrage natuurlijk wel iets voor betaald. We zijn 
ons daarvan bewust en zoeken naar een alternatief. Dat zal waarschijnlijk niet dit schooljaar meer mogelijk 
zijn, maar wie weet wel aan het begin van het nieuwe schooljaar.  

Wat het kamp en afscheid van onze groep 8 leerlingen betreft zijn we ook in overleg. We zoeken naar een 
mooi en haalbaar alternatief, zodat deze leerlingen toch feestelijk afscheid kunnen nemen van onze school.   

 

Personeel 
Helaas zijn niet alle collega’s weer aan het werk gegaan. Gelukkig lukt het tot nu toe om alles steeds rond te 
krijgen. Juf Marit (voorheen IB/groep 8) herstelt helaas maar langzaam en zij zal dit schooljaar 



 

waarschijnlijk ook niet terugkomen. Ook juf Christine (groep 3/4) heeft zich in de meivakantie voor een 
langere periode moeten ziekmelden. Gelukkig gaat er een bekende voor de groep. Juf Rochelle zal haar  de 
komende weken gaan vervangen. 
Juf Marielle is in de afgelopen weken afwezig geweest. In haar gezin is inmiddels een zoon 
en broertje geboren: PIM. We feliciteren het gezin van Peter en Marielle  en broer Sam en 
zus Loes van harte en wensen hen veel geluk! Juf Marielle hoopt begin juni weer terug te 
komen en het schooljaar af te ronden. 
 
De vervanging van juf Marielle is gedaan door juf Marlies. Daar waren we erg blij mee! Ook tijdens de 
afgelopen periode heeft zij samen met juf Jantine groep 7/8 onderwijs gegeven. Juf Marlies gaat ons een 
korte tijd verlaten, maar hoopt na de zomervakantie weer een aantal dagen terug te komen. Omdat het 
nodig is, omdat we fijn hebben samengewerkt en vooral natuurlijk omdat we zo’n leuke school zijn… 

 

Gym buiten 
We boffen ontzettend met het mooie weer, ook al is het nog best fris buiten. De gymlessen buiten leveren 
de leerlingen veel plezier op. Er wordt gebruik gemaakt van de voetbalkooi. Meester Joost zorgt dat er veel 
materialen naar buiten worden versleept en in de buitenlucht zijn de leerlingen heerlijk actief bezig.  

 

 
 

Luizencontrole 
Door de gestelde richtlijnen van het RIVM is er afgelopen week geen 
luizencontrole geweest. Omdat het toch wel handig is dat er controle 
bij de leerlingen plaatsvindt, vragen we u om dit zelf op te pakken. Er is 
namelijk al een melding gedaan van een ouder.  Laten we met elkaar 
proberen om een ‘uitbraak’ binnen de groepen te voorkomen. Mocht u 
iets ontdekken en niet weten hoe te handelen, dan kunt u altijd contact met school opnemen. Laat het in 
ieder geval wel de groepsleerkracht weten.   

 

Reminder  
 willen de leerlingen die niet met leerlingvervoer komen niet te vroeg naar school komen? Vanaf 

kwart over 8 kunnen de leerlingen naar binnen, maar pas 8.25 uur begint de les in de groep. 
Sommige leerlingen die zelfstandig komen, zijn er al rond 8.00 uur. Dat is niet nodig, maar ook niet 
wenselijk, omdat er dan al snel teveel leerlingen op het plein zijn. Wilt u daar als ouder/verzorger 
ook op letten? 



 

Compliment  
Een compliment aan u als ouder/verzorger die zowel bij het wegbrengen als ophalen van uw kind zich goed 
aan de afspraken houdt. Hierdoor verloopt het soepel bij de school en ook daar is er een ontspannen sfeer 
en zijn er deze week geen vervelende verkeerssituaties ontstaan. Dank u wel voor uw medewerking! 
 

Belangrijke data 
 Donderdag 21 Hemelvaartsdag en vrijdag 22 mei : leerlingen vrij 

 Maandag 1 juni = 2e pinksterdag: leerlingen vrij 

 Donderdag 18 en vrijdag 19 juni: team studiedagen, leerlingen vrij. 

 
De toetsperiode, de rapporten en de oudergesprekken zullen mogelijk op een ander moment plaatsvinden. 
De groepsleerkracht zal u daarover informeren.  
 
Tot slot vindt u hieronder informatie van collega Marleen met de aankondiging van een vragenlijst voor u 
als ouders/verzorgers.   Hartelijke groet mede namens het team,  Mellani Miedema 

 

Samenwerking tussen school en thuis 
In de periode dat de kinderen niet naar school konden en thuis moesten leren, voelden de rollen wat omgedraaid: 

Veel ouders voelden zich ineens leerkracht. En wij, leerkrachten, probeerden op afstand contact te houden met de 

kinderen en moesten veel loslaten. We hoopten dat de kinderen thuis zo goed mogelijk konden leren met wat wij 

voorbereid hadden. Nu is het weer andersom: U stuurt uw kind naar school en hoopt dat de leerkracht uw kind helpt 

een leerzame dag te hebben.  

Zowel in de éne als in de andere situatie gaat het over contacten, communiceren en samenwerken, maar ook 

over loslaten en vertrouwen. Voor mij, en ik denk voor velen,  was de afgelopen tijd leerzaam. Het zette mij weer extra 

stil bij de vraag: Hoe werken wij als school en ouders/verzorgers zo goed mogelijk samen om de kinderen te helpen 

ontwikkelen? 

Op dit moment ben ik, naast mijn werk als leerkracht, bezig met de afronding van mijn studie ‘Master 

Contextuele Benadering’. Deze studie gaat over ‘mensen helpen hun leven op een zo goed mogelijke manier te leven, 

vanuit de context (de familie, het gezin) waar zij bij horen’.  Het gaat erover dat we niet alléén leven, maar met elkaar. 

Ontwikkelen en leren doet een kind niet op eigen houtje. Het heeft ouders en anderen om zich heen nodig. Belangrijke 

plaatsen waar kinderen leren zijn thuis en op school. Daarom willen wij (leerkrachten en ouders/verzorgers) zo goed 

mogelijk op elkaar afstemmen. Dat helpt om de kinderen te begrijpen en te weten wat zij van ons nodig hebben.  

Als school hebben wij het doel de kwaliteit van samenwerken met ouders/verzorgers te verbeteren. Daarom 

heb ik ervoor gekozen af te studeren rond het thema ‘educatief partnerschap’. Dat is ‘het samenwerken tussen 

ouders/verzorgers en leerkrachten met het gezamenlijke doel hun kinderen op de best mogelijke manier te laten 

ontwikkelen’. Met mijn onderzoek wil ik komen tot een advies over de manier waarop wij op de Vogelhorst vorm 

kunnen geven aan deze samenwerking en wat er nodig is om tot die manier van samenwerken te komen. Daarbij is het 

belangrijk om te weten wat een ieder wil, wat wij wensen, wat ons ideaal is, wat (praktisch) mogelijk is, wat past bij 

onze school, ouders en kinderen en vooral ook: wat recht doet aan (een goede schooltijd en een mooie ontwikkeling 

van) de kinderen.  

De komende tijd zal ik informatie gaan verzamelen, waaronder de wensen, ideeën, mogelijkheden, ervaringen 

en meningen van ouders en verzorgers. Binnenkort krijgt u van mij een vragenlijst over dit onderwerp. Ik hoop dat u, 

in het belang van uw kind, wilt meewerken aan dit onderzoek zodat onze school een nog fijnere plek voor ons allemaal 

kan worden. Alvast mijn dank! 

Vriendelijke groet van Marleen mtenraa@devogelhorst.nl   


