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Beste ouder(s) / verzorger(s),  
 
Na een heel bijzonder schooljaar vorig jaar, zijn we dit schooljaar weer met enthousiasme gestart. 
Hopend op een “gewoon jaar”, ook al lijkt dat nog niet zo snel te gaan gebeuren. Ook het besef dat 
naar school of naar je werk gaan helemaal niet zo vanzelfsprekend is, is er nog steeds een beetje...   
Wat was en is er dan wel “gewoon”? Net als vorige jaren, waren eind augustus veel van de lokalen 
nog leeg en kaal, hingen er geen jassen en tassen aan de kapstokken en stonden de gangen vol met 
stapels stoelen en tafels. Er is hard gewerkt om alles weer in te richten en op tijd klaar te hebben 
voor een goede start met de leerlingen.  
En… we zijn gelukkig goed gestart (nou ja … bijna dan ... zie ICT-bericht verderop)!   

Er waren veel bekende en vertrouwde gezichten, maar er zijn ook veel nieuwe leerlingen gestart op 
onze school, wel 40! De meesten hadden voor de vakantie al even kennis gemaakt met de groep 
en de juf.  Toch was het voor een aantal leerlingen (en ouders/verzorgers) best even spannend 
vorige week maandag. Hoe zal het zijn op deze school? Welke ingang moet ik hebben, kan ik mijn 
lokaal wel vinden, wie was ook alweer mijn juf en wat zijn de regels in deze groep? Wie zijn mijn 
klasgenoten? Veel vragen… 
We hopen dat iedereen zich (weer) snel zal thuis voelen op De Vogelhorst. Voor alle nieuwe 
leerlingen en hun ouders/verzorgers een speciaal welkom!  
 
Op de laatste donderdag van de vakantie zijn we als team het schooljaar 2020-2021 gestart. We 
hebben o.a. stil gestaan bij onze nieuwe missie en visie. Als het goed is heeft u afgelopen 
week of vandaag deze ontvangen en kunnen lezen op de achterkant van de jaarplanner. Komende 4 
jaar is dat voor ons als school onze opdracht.  Hierin staat ook dat we ons als christelijke school 
door de Bijbelse boodschap willen laten leiden, dat we elkaar vertrouwen, hoop en ruimte willen 
geven en dat we elk kind zien als uniek schepsel van God. Onze droom als school en als team is om 
elke dag het beste in elkaar naar boven te halen. Daar hebben we elkaar, ook u als ouder/verzorger 
bij nodig en boven alles ook de zegen van God. Daar hebben we God ook om gevraagd. 
Deze missie en visie is prachtig weergegeven in een plaat. Ook die kunt u bekijken op de 
gelamineerde versie op de achterkant van de jaarplanner.  
 
Begin vorig schooljaar hebben we ouders/verzorgers gevraagd om een enquête in te vullen over de 
sterke- en ontwikkelpunten voor ons als school. Ook die resultaten en opmerkingen hebben we 
meegenomen bij het formuleren van deze nieuwe tekst.  
We zijn als team best benieuwd naar uw reactie. Past deze tekst bij onze school? 
Herkent u datgene wat er verwoord staat? We horen het graag! 
Komend schooljaar zal dit onze opdracht zijn. Laten we er met elkaar een fijn schooljaar van maken! 
 
Hartelijke groet, 
Mellani Miedema  
(directeur-bestuurder) 
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Reminder:  INFORMATIEAVOND maandag 7 september (vanavond) gaat niet 
door! Zie nadere informatie in de startbrief van de groepsleerkracht(en) van uw kind. 

 
Startproblemen… 
We werden in de eerste week (en mogelijk ook nog in week 2… L ) geconfronteerd met ICT-
problemen. Zowel de telefoon als het internet werkten niet meer. Na twee dagen zoeken, 
alternatieven organiseren en overleggen met de bedrijven waarmee we samenwerken, blijkt 
het met de glasvezelverbinding te maken te hebben. Er wordt hard gewerkt om alles in orde 
te maken. We kunnen bijna niet wachten… 
We zijn bereikbaar, zowel via telefoon als via mail, maar het is niet zoals het zou moeten 
gaan.  
 
Schooltijden 
We starten onze schooldag normaal gesproken om 8.25 uur. Zoals u in de startbrief hebt 
kunnen lezen hebben we als school een aantal aanpassingen gedaan. Alle kinderen mogen 
tot nader order vanaf 8.15 uur door hun eigen ingang naar binnen. De groepsleerkrachten 
wachten de leerlingen in de groep op. Op het plein zijn vanaf 8.00 uur collega’s. Daar kunnen 
ze rustig hun handen wassen voordat ze aan hun tafel gaan zitten of in de kring. We hebben 
gemerkt dat we hierdoor leerlingen beter kunnen spreiden. Ouders/verzorgers zijn weer 
welkom op het schoolplein. Voor volwassenen geldt dat zij zich aan de richtlijnen van het 
RIVM houden en afstand bewaren. Laten we zo met elkaar zorgen voor een rustige start van 
de schooldag. Op alle dagen is de school om 14.00 uur afgelopen. 
 
Halen/brengen leerlingen en parkeren 
Om gevaarlijke situaties in de ochtend en middag te voorkomen, 
wordt u vriendelijk (maar toch ook dringend) gevraagd om bij het 
wegbrengen en ophalen van uw kind met uw auto niet de straat 
voor de school in te rijden.  De regel is dat u uw auto kunt parkeren 
op het plein naast de school of bij de kerk. Ook liever geen fietsen 
op het schoolplein, dan die van de leerlingen bij de fietsenstalling.  
Uw kind kan het plein opgaan bij de fietsenstalling. Meelopen mag 
natuurlijk.  
De schoolbussen zetten de leerlingen op het schoolplein af en worden dan niet gehinderd 
door auto’s, fietsen of uit- en afstappende kinderen. 
 
Ziekmeldingen, absenties en aanvragen verlof 
Wanneer u uw kind afmeldt op school (0342-413856), wilt u dan ook (indien van toepassing) 
de busmaatschappij (lees: de chauffeur) op de hoogte stellen?  
Om het schoolverzuim van onze leerlingen te beperken, willen we u vriendelijk, maar wel 
dringend vragen om dokters-, tandarts/orthodontisten-bezoek ed. zoveel mogelijk voor 
schooltijd of na 14.00 uur te plannen. Lukt dat niet dan graag in overleg met 
groepsleerkracht en ook hiervoor toestemming vragen bij de directie (mail of telefoon). Als 
verzuim structureel is, bv voor het volgen van een bepaalde therapie, dan graag vooraf 
toestemming vragen bij de directie. 
Voor ander verlof (jubileum, feest/begrafenis of crematie) vindt u op de website van de 
school een formulier. Hiermee kunt u ook vooraf schriftelijk toestemming vragen. 
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Luistergesprekken 
Rond week 39 vinden de luistergesprekken tussen de groepsleerkrachten en u als 
ouders/verzorgers plaats. Het doel hiervan is om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen 
afstemmen op de behoeften en de ontwikkeling van uw kind. We horen graag wat u over uw 
kind te vertellen heeft en wat uw verwachtingen van ons als leerkrachten en school zijn. 
Door het vervallen van de informatieavond, zal de groepsleerkracht zo nodig ook nog e.e.a. 
vertellen over het hoe-en-wat binnen de groep. Denkt u aan het invullen en meenemen van 
de eerder gemailde vragenlijsten? 
 
Personeel 
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we dit schooljaar starten met een paar 
nieuwe collega’s/groepsleerkrachten. We zijn erg blij met hen! Zij stellen zich aan u voor: 
 

Margriet Bouter 
Mijn naam is Margriet Bouter. Ik ben vorige week op de 
Vogelhorst begonnen als intern begeleider, wat inhoudt dat ik me 
o.a. bezighoud met de leerlingenzorg, gesprekken voer met 
ouders en ondersteunende instanties, kijk in de klassen en 
meedenk met de groepsleerkrachten. 
Ik heb er veel zin in en probeer naast alle juffen en meesters ook 
alle kinderen te leren kennen. Ik ben getrouwd en samen hebben 
wij 3 grote kinderen. In het verleden ben ik intern begeleider op een basisschool geweest, 
heb ik voor samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei gewerkt en veel jaren op een 
SBO school. Als intern begeleider heb ik minder vaak contact met ouders/verzorgers dan 
een leerkracht, maar voel u van harte welkom! U mag mij altijd mailen of te bellen als u een 
vraag heeft.  
 
Aline van Dalsen-van der Woude 
Ik ben Aline van Dalsen- van der Woude. Ik ben 56 jaar, 
echtgenoot van Leo. We wonen in Veenendaal en samen hebben 
we een groot gezin. Doordat dit voor Leo en mij allebei de 
tweede relatie is hebben we samen 6 kinderen (4 van mij en 2 
van Leo) waarvan 5 kinderen een relatie hebben. De kinderen 
zijn allemaal de deur uit en ja, ik ben ook al oma! Afgelopen 
zomer werd Fenne geboren en dan is er nog Noud van zes jaar en Bram van 4 jaar.  
Ik vind het fijn dat ik op deze school mag werken. Ik zie het als een nieuwe uitdaging en tot 
nu toe voldoet het helemaal aan mijn verwachting (haha, 3 dagen ervaring!) Natuurlijk 
staat “Het Kind'' centraal en daar wil ik dan ook echt mijn best voor doen. 
Naast leerkracht zijn vind ik het leuk om soms te boetseren of te schilderen. Wil je verder 
nog wat van mij weten, loop dan, na schooltijd, eens binnen in groep 5a. Ik werk op 
maandag, dinsdag en woensdag en samen met Annelies Gijsbertse (ook nieuw) hopen wij 
deze groep verder te helpen. Tot ziens! 
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Annelies Gijsbertse 
Mijn naam is Annelies Gijsbertse. Ik woon in Barneveld en mijn 
man en ik hebben 4 kinderen waarvan onze jongste zoon nog 
thuis woont en ons dochtertje haar thuis in de Hemel heeft.  
Verder hebben we een lieve kleinzoon en ben ik dol op ons 
hondje Kwispel.  
Na bijna 30 jaar in het regulier onderwijs gewerkt te hebben, 
vind ik het heel erg mooi om nu op de Vogelhorst aan het werk 
te mogen. Mijn hart ligt bij de kinderen die net een stukje extra 
zorg nodig hebben. Ik hoop de kinderen waarvan ik leerkracht 
mag zijn te geven wat ze nodig hebben om weer een stukje te 
mogen groeien in dit nieuwe schooljaar.  
 
Maritha IJsselstijn 
Even voorstellen… Mijn naam is Maritha IJsselstijn. Ik ben 
getrouwd met Jan-Joris. Wij hebben drie zonen gekregen en 
zelfs al twee prachtige schoondochters. Ik hou van wandelen, 
het liefst in de bergen. Mijn hobby’s zijn: lezen, werken in de 
tuin, koken en quilten. Als vrijwilliger dirigeer ik een koortje met 
mensen die zo speciaal bijzonder zijn. Ik ben taalmaatje en in 
onze gemeente zit ik in het pastorale team. 
Als leerkracht heb ik vanaf ’85 op reguliere scholen mogen 
werken. De afgelopen drie en half jaar heb ik bij Reinaerde 
gewerkt. Vanuit de zorg heb ik onder andere leerlingen mogen 
begeleiden op het speciaal- en basisonderwijs. 
Dit schooljaar mag ik werken in groep 1/2. Ik kijk er ontzettend 
naar uit en ik vind het een voorrecht om leerkracht te mogen zijn en les te geven aan 
leerlingen. Om te zien en te ontdekken welke gaven en talenten ze hebben en hen hierin 
te begeleiden, te laten groeien en te laten stralen. 
Mijn gebed is, dat ik mijn werk mag ik doen onder Gods zegen en in het vertrouwen dat 
Hij ons allemaal kracht, wijsheid en vooral Zijn liefde geeft.  
 
Eline Snoek 
Mijn naam is Eline Snoek en ik heb afgelopen zomer mijn 
opleiding als onderwijsassistent afgerond. Vanaf afgelopen 
maandag ben ik begonnen met werken op de Vogelhorst. Ik ben 
werkzaam in meerdere klassen en geef daar begeleiding op 
maat aan de leerlingen die wat extra hulp nodig hebben op 
verschillende gebieden. Ik ga mijn uiterste best doen om een 
sfeer te creëren, waar kinderen zich veilig en fijn voelen en zich 
vanuit daar optimaal kunnen ontwikkelen. 
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Bram Bos 
Mijn naam is Bram Bos en ik start deze week als invaldocent op 
De Vogelhorst in Barneveld. Ik heb de eer om elke vrijdag les te 
mogen geven aan groep 8a; de groep van juf Willemien. Ik ben 
opgegroeid in Twente, maar woon nu al best een poos in 
Nijmegen, waar ik voor mijn studie sociale geografie en 
planologie naartoe was verhuisd. Naast de studie sociale 
geografie en planologie heb ik ook een lerarenopleiding tot 
aardrijkskunde-docent gevolgd en behaald. Naast mijn werk op 
De Vogelhorst werk ik ook drie dagen in de week voor Stout 
Groep, een bedrijf waarvoor ik bij gemeentes projecten begeleid/ondersteun in 
gebiedsontwikkeling. Heel wat anders dan het onderwijs… Dat ik nu les mag gaan geven 
op een speciale basisschool vind ik best spannend, maar ook een hele mooie uitdaging 
waar ik naar uit kijk!  
Hobby’s heb ik ook: met name voetbal vind ik heel erg leuk, maar ook muziek luisteren, 
lezen en met vrienden en teamgenoten leuke dingen doen! Ik kijk ernaar uit om u als 
ouders/verzorgers en collega’s te ontmoeten en te spreken. 
 

 
Baby-nieuws 
In de zomervakantie is het gezin van juf Lois (observatiegroep) verblijd met de komst van 
een zoon en broertje: Eden. We wensen hen als gezin veel zegen en geluk toe. Ook onze 
invaljuf en vrijwilliger juf Marriet mocht samen met haar man een dochter ontvangen: 
Mieke. Ook voor hen onze gelukwensen! 
 
Vacatures 
Het is binnen het onderwijs een hele puzzel om met personeel alles rond te krijgen. Dat 
geldt ook voor onze school. Met name invalleerkrachten zijn moeilijk te vinden. Soms blijft er 
dan niets anders over dan leerlingen over andere groepen te verdelen. We hopen hierbij op 
uw begrip. 
Op dit moment is er nog een vacature voor 3 dagen groepsleerkracht in groep 1/2. Gelukkig 
heeft juf Gertina aangeboden om tijdelijk deze vacature voor 2 dagen te willen vullen. Juf 
Maritha, haar duo-collega is tijdelijk een dag extra gaan werken. Ook die groep heeft mede 
daardoor een goede start kunnen maken. We houden goede hoop dat we binnen afzienbare 
tijd een nieuwe groepsleerkracht kunnen gaan benoemen. Op onze website vindt u de 
advertentie. Mocht u iemand weten die mogelijk interesse heeft of geschikt zou kunnen zijn, 
wilt u hen dan op deze vacature wijzen?! 
 
Binnen de school hebben we ook te maken met langdurige zieken: juf Marit en juf Christine. 
Voor hen hebben we gelukkig voor langere tijd vervanging kunnen vinden. Juf Jantine in 
groep 4 en juf Marlies in groep 8. Het zijn inmiddels als ‘vertrouwde gezichten’ op onze 
school en we zijn als school ook ontzettend blij met hen! Ook voor hen een hartelijk welkom 
en natuurlijk wensen we onze zieke collega’s beterschap en een goed herstel.  
 
 
 
 



Nieuwsbrief 1 – 7 september 2020 

Ongewoon goed! 

MR oproep: wie wordt onze nieuwe MR-ouder?  
In de medezeggenschapsraad (MR) van de school is een plaats vrijgekomen in de 
oudergeleding. Hier heeft u in de nieuwsbrief voor de zomervakantie al over kunnen lezen. 
Omdat we ook weer veel nieuwe ouders/verzorgers hebben gekregen in dit nieuwe 
schooljaar, willen we iedereen een kans geven om zich hiervoor aan te melden.  
Heeft u interesse om mee te praten over de ins en outs van De Vogelhorst en kunt u daar tijd 
voor vrijmaken (in ieder geval 7 avonden in het jaar)? Dan zien we graag uw mail met 
motivatie tegemoet. Wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar 
mr@devogelhorst.nl of het jaarverslag bekijken op de website van de 
school.  
We hopen op enthousiaste reacties. Dit is mogelijk tot en met vrijdag 
11 september a.s. 
 
Sponsorloop 
Op vrijdag 25 september a.s. houden we met de leerlingen van De Vogelhorst een 
sponsorloop. De opbrengst van deze sponsorloop is voor Compassion. Dit is een 
internationale organisatie die wereldwijd kinderen bevrijdt uit armoede. Met onze school 
ondersteunen we maandelijks 2 kinderen uit Ecuador: Genesis (9 jaar) en Jonathan (10 jaar). 
Zij kunnen hierdoor onderwijs krijgen. De sponsorloop zal buiten plaatsvinden. Nadere 
informatie ontvangt u binnenkort. Komt u ook uw kind en andere leerlingen aanmoedigen?  
 
Luizencontrole 
Door de gestelde richtlijnen van het RIVM is er geen luizencontrole mogelijk op school. 
Omdat het toch wel handig is dat er controle bij de leerlingen plaatsvindt, vragen we u om 
dit zelf op te pakken.  
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. Ook de contactouder van school, mevrouw Heleen List is via de school te 
benaderen voor advies en/of ondersteuning. Laat het in ieder geval wel de groepsleerkracht 
weten! 
 
Deelname gebedsgroep  
Zoals u/jij misschien weet is er op de Vogelhorst een kleine 
gebedsgroep actief. Iedere eerste woensdagochtend van 
de maand komen we om 8.45 uur samen om te bidden 
voor de kinderen, het personeel en alles daaromheen. Wil 
je (een keer) mee komen bidden of er meer over weten? Je 
bent van harte welkom om woensdagochtend 7 oktober 
a.s. naar de Vogelhorst te komen. Je kunt ook een mail 
sturen naar: gebedsgroep@devogelhorst.nl.   
 
Hartelijke groeten, Gera, Erika en Ingeborg 
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Week tegen pesten  
In week 38 en 39 besteden we als school aandacht aan pesten. In de week van 21 – 25 
september is het namelijk de landelijke week tegen pesten. Het thema van deze week is: 
Samen aan zet! 
 

Ook wij willen een fijne en sociaal veilige 
school zijn. 
Op de website www.weektegenpesten.com 
is veel informatie beschikbaar waar we als 
school ook gebruik van zullen maken en ook 
in allerlei kinderprogramma’s op TV zal er 
aandacht aan besteedt worden.  
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld 
besteedt ook aandacht aan deze week. Hun 
website  https://www.cjgbarneveld.nl/ staat 
boordevol handige tips en informatie voor 
ouders/verzorgers, leuke cursussen en de 
mogelijkheid om een vorm van 
ondersteuning te vinden. 

 
Agenda: 

 
Week 39 Luistergesprekken 

Week 39 (21 – 25 september) Week tegen pesten 
Week 39 (25 september) Sponsorloop 

Week 41 Gebedskring op school 
Week 41 (5 – 9 oktober) Kinderboekenweek 

 
 
Tot slot 
U kunt ons via mail bereiken: info@devogelhorst.nl  
Wilt u bij het gebruik ervan goed opletten dat u het echt stuurt naar @devogelhorst?! Er 
bestaat namelijk ook een account zonder de ervoor. Daar komen soms emails binnen die 
bestemd zijn voor onze school. Alvast bedankt! 
Veel mails en ook deze Nieuwsbrief worden verstuurd vanuit Parnassys. Mocht u informatie 
nu niet ontvangen, controleer dan uw mailadres op school of kijk in uw spam. Sommige 
providers hanteren een (te) sterke filter en laten de schoolmail dan niet door (weten we uit 
ervaring). 
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