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Beste ouder(s) / verzorger(s),  
Nog een paar dagen en dan breekt de zomervakantie aan. We proberen met de leerlingen het schooljaar   
op een goede en toch ook voorspelbare manier af te ronden. We kijken ook terug op een heel bijzonder 
schooljaar. Veel van onze vanzelfsprekendheden bleken ineens toch niet zo vanzelfsprekend. Gezondheid 
werd de belangrijkste factor en bepalend voor heel veel zaken die we altijd maar ‘gewoon’ vonden. Het 
schooljaar 2019-2020 werd een schooljaar om niet gauw te vergeten!  
Ondanks dat het anders en intensief was, hebben we het samen met u als ouder/verzorger ook goed gehad 
en gedaan. In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen wat onze ervaringen waren na de periode van 
thuisonderwijs en ook de positieve aspecten daarvan. Inmiddels zijn de toetsen geweest en heeft u kunnen 
horen en lezen welke effecten de afgelopen maanden hebben gehad op de ontwikkeling van uw kind. 
Misschien viel het mee, misschien toch wat tegen… 
 
Ook voor de schoolverlaters gaat alles anders dan we gewend zijn. In plaats van op kamp hebben we 
gisteren met een lange feestdag het afsluiten van groep 8 gevierd. Er is een camping binnen de school 
gecreëerd, er waren verschillende workshops met laser gamen, graffiti spuiten en dans, er kon op een 
digibord gegamed worden, er waren escape-rooms, een film, een bonte avond en rond middennacht een 
griezeltocht door de school. Verderop vindt u wat foto’s van deze geweldige dag! Volgende week zijn er 3 
afscheidsavonden van  deze schoolverlaters: maandag 13 juli van groep 8 van de groep van juf Marielle en 
juf Jantine, dinsdag 14 juli van de leerlingen van juf Kitty en juf Jedidja en woensdag 15 juli van de 
leerlingen van de groep van juf Elly. We kijken uit naar deze avonden.  
 
Reminder: Donderdag 16 juli is de laatste schooldag voor alle leerlingen. Vrijdag 17 juli zijn alle leerlingen 
vrij en hopen we als team onze lokalen op te ruimen en met elkaar het schooljaar af te sluiten.  
 
Als team wensen we u alvast een fijne vakantie en danken voor het gestelde vertrouwen in ons en de 
prettige samenwerking van afgelopen jaar!  Wij zingen en danken 
       voor alle tijd en ruimte 
       die ons te wachten staan; 
       waarin wij thuis of op weg zijn 
       en leven in vertrouwen 
       dat wij samen met God mogen gaan. 
 
 

    



 

 
 
 
 

Afscheidsfeest     
groepen 8 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Schoolontwikkelingen 
Na de zomervakantie starten er ruim 40 nieuwe leerlingen op onze school. Intern moet er het nodige 
ingericht en veranderd worden. De observatiegroep van juf Carlien en juf Sanne zal tijdelijk verhuizen naar 
een lokaal van basisschool De Branding in de wijk Norschoten. Na de kerstvakantie hopen zij weer terug te 
keren in onze school. Omdat we met meer SBO-groepen gaan starten, hebben we in de afgelopen weken 
ook gesprekken met mogelijk nieuwe collega’s gevoerd. Gelukkig hebben we een aantal nieuwe collega’s 
kunnen benoemen en zij hebben veel zin om na de zomervakantie  op onze school aan de slag te gaan. In de 
eerste Nieuwsbrief of op de informatieavond (maandag 7 september a.s.) zullen zij zich aan u voorstellen. 
We heten juf Aline, juf Annelies, juf Maritha, juf Eline en meester Bram alvast van harte welkom!  
 

Jaarplanner 
Als bijlage van deze Nieuwsbrief ontvangt u alvast de jaarplanner voor volgend schooljaar. Belangrijke data, 
vakanties en studiedagen staan hierop vermeld. Volgend schooljaar ontvangt u  deze nogmaals, maar het 
lijkt ons handig om u nu alvast op de hoogte te brengen. 

 
Kunstproject groep 1-2 
Afgelopen weken hebben de jongste leerlingen van onze school gewerkt over een aantal grote kunstenaars 
uit de geschiedenis: Keith Haring, Picasso, van Gogh, Monet, Michelangelo… De leerlingen kunnen er niet 
alleen geweldig over vertellen, ze hebben ook prachtige eigen kunstwerken gemaakt.  
 

  

 

 

 

 

   

 

De Vakantiebieb 

De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis 
app vol e-books en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-
app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn 
van de Bibliotheek. 
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon 
en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook 
luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De 

jacht op het schaduwdier van John Flanagan. 
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 
2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 

https://www.google.com/url?q=https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?info%3DVFlQaUFiVXUwQXJ1UVlnUTdJTmUxOFJjQTFOS2RtcHJyZDVtQVZiTXI1cXBzMUx0cnErSThWakhQS0FITFNKWGV4V2crWmozQXRwQ3lEUE1HR0RNdHdocHR1bDk1Uk5ta1JOZ094Tit1Y0hhem9STk9HZ0lLb2ZmRDVJYkNwSnRDU3gvMGFpc3V6Vlp2MEZza2ttZmFPNzQ2RUJTR3BOK0tzU1NOMjZNVkprPQ%3D%3D%26L%3D8927%26F%3DH&sa=D&source=calendar&ust=1594801872575000&usg=AOvVaw3KnTPJaRk9Dh3FDUZuanEj


 

 
Aanbod oud-collega 
Afgelopen jaar is een oud-collega (RT) een coachpraktijk (met paarden) gestart, Samen verder. Op haar 
verzoek mail ik als tip haar website: www.samenverder.coach Op school zijn ook flyers beschikbaar.  
 

Bericht en oproep MR    
Beste ouders/verzorgers, 

 

Met de afscheidsavond van groep 8 in zicht loopt ook mijn periode in de MR 

(medezeggenschapsraad) ten einde. 

Ik heb drie fantastische en bewogen jaren mogen deel uitmaken van dit 

orgaan binnen de Vogelhorst, waarbij ik veel heb meegekregen van het reilen en zijlen binnen de onderwijsstructuur 

van deze fantastische school. Hier heb ik uit eerste hand gemerkt dat het belang van het kind toch echt wel voorop 

staat. In mijn drie jaar binnen de MR hebben we behoorlijk wat overleg gehad. Mede doordat er elk jaar wel iets was 

wat extra aandacht vereiste. Van een nieuwe directeur tot en met de Corona maatregelen.  

De reden waarom ik lid van de MR werd is dat ik graag iets terug wilde doen voor deze school waar iedereen zijn 

uiterste best doet om onze kinderen verder te laten ontwikkelen. Buiten mijn eigen school carrière heb ik eigenlijk niet 

veel met het onderwijs van doen gehad, dus het was voor mij toch een soort van stap in het onbekende. Ik kon daarbij 

in een goed en leuk draaiende MR-team stappen.  

Het kost wel wat tijd, sommige overleggen liepen nogal eens flink uit. We wilden dan altijd alle punten die we wilden 

bespreken graag afronden. Maar ik had dit er graag voor over.  

Heeft het mij wat gebracht? Jazeker, ik heb zeker een goede indruk gekregen hoe het allemaal werkt achter de 

schermen van de Vogelhorst. En daarnaast een heleboel nieuwe woorden en vooral veel afkortingen geleerd. En 

gemerkt dat de input van een ouder echt wordt gewaardeerd en meegenomen binnen de MR.   

Met mijn vertrek komt er een plekje vrij. Had je reeds interesse, of heb je nu interesse gekregen, om in ‘de keuken 

van het onderwijs’ mee te kijken, wil je je inzetten voor de Vogelhorst en wil je graag meepraten namens het belang 

van de ouders en het kind? Ik raad je dan aan om deel te gaan nemen in de MR!  

Mij rest nu nog iedereen te bedanken voor de afgelopen jaren waarin ik in de MR zat. Ik wil hierbij ook het hele team 

van de Vogelhorst bedanken voor de jarenlange onvoorwaardelijke inzet voor de geweldige ontwikkeling die mijn kind 

hier heeft mogen doormaken. En ik ben ook dankbaar dat ik iets terug heb mogen en kunnen doen. 

Bedankt,      Rudi van Broekhuizen. 

 

Belangrijke data: 
• Maandag, dinsdag en woensdag 13,14 en 15 juli: afscheidsavonden 

groepen 8 

• Dinsdag 14 juli: vossenjacht onder schooltijd 

• Woensdag 15 juli kijk- en kennismakingsmoment in de nieuwe 

groep  

 
Hartelijke groet, mede namens het team 
 
Mellani Miedema 

VRIJDAG 17 juli 

alle leerlingen VRIJ! 

Donderdag 16 juli is dus de 

laatste schooldag. 

http://www.samenverder.coach/

