
 

Nieuwsbrief 2 
20 november  2020 (Schooljaar 2020-2021) 
 
 
 
 
 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  
 

Nog een paar weken en dan gaan we de laatste drukke, maar toch ook gezellige 
decembermaand in.  De tijd gaat door. Het is al vroeg donker en ook het corona-virus 
houdt ons nog steeds alert en beïnvloedt onze samenleving. Als school ervaren we dit ook 
nog steeds. Leerlingen (en soms collega’s) moeten  noodgedwongen in quarantaine en 
missen school, we kunnen u niet ontvangen binnen de school, teamoverleg of andere 
contacten verlopen digitaal… Kortom, er is afstand op heel veel manieren. Het is en voelt  
anders en onnatuurlijk. Echt wennen doet het niet. Het onderstaand gedicht past bij deze 
tijd en geeft hoop, ook met het oog op de kerstdagen.    
 
In deze nieuwsbrief geef ik u een korte terugblik op een aantal activiteiten van de 
afgelopen weken. Veel lees- en kijkplezier! 
 
Hartelijke groet,   Mellani Miedema (directeur-bestuurder) 
 

 

 

    Eén ster 

 maakt de lucht minder dreigend 

Eén kaars 

maakt de nacht minder zwart 

Eén opgestoken hand 

maakt de weg minder eenzaam 

Eén stem 

maakt de dag minder stil 

Eén vonk 

kan een begin van nieuw vuur zijn 

Eén noot 

het begin van een lied 

Eén kind  

het begin van een toekomst 

  
 
 
 

       



De Vogelhorst – Nieuwsbrief 2  

 

Sponsorloop 

Eind september hebben we een 
sponsorloop georganiseerd om als school 
bij te kunnen dragen aan het onderwijs ed. 
voor 2 kinderen uit Ecuador: Genesis en 
Jonathan. Er is ontzettend hard gerend en 
er zijn heel veel rondjes gelopen!! 

Sommige leerlingen hebben hierbij wel 
meer dan 100 euro opgehaald! We zijn 
ontzettend trots op alle leerlingen die zich ingezet hebben en we bedanken alle sponsoren 
voor het prachtige bedrag wat we mochten ontvangen. Mede namens Compassion en het 
team:    DANK JULLIE WEL!! 

  

 

     

Personeel  
Met ingang van deze week is juf Marriët van der Mel begonnen in groep 5-6 in de 
zwangerschapsvervanging van juf Carolien. Welkom juf Marriët! 

 

Bij juf Carolien en haar man en zonen is deze week een gezonde dochter geboren: 
Zoë. We wensen hen veel geluk en zegen.  

 

Volgende week hopen we ook definitief de vacature van groep 1-2 te kunnen 
invullen voor de rest van dit schooljaar.  Hiervoor moeten we intern schuiven met personeel 
en gaan we ook een nieuwe collega vanaf januari a.s. aanstellen. De groepen die dit betreft 
worden hierover als eerste op de hoogte gebracht.  

 

Inspectiebezoek 

Vorige week hebben we als school bezoek gehad van twee onderwijsinspecteurs. Het was 
een kort bezoek, een soort screening, om te kunnen bepalen op welke termijn er weer een 
regulier onderzoek moet gaan plaatsvinden. Gebruikelijk is om elke 4 jaar scholen een 
bezoek te brengen en onderzoek te doen naar de kwaliteit van het onderwijs. Eind 2014 
heeft er voor het laatst een onderzoek plaatsgevonden op De Vogelhorst. Dat is al een 
behoorlijke tijd geleden. Dit schooljaar hebben we de tijd en ruimte gekregen om al onze 
actieplannen in gang te zetten. Pas begin volgend schooljaar zal dan uitgebreid onderzoek 
gaan plaatsvinden.   
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Subsidieaanvragen 
Voor dit schooljaar hebben we als school twee subsidieaanvragen ingediend en ook 
toegekend gekregen. We hebben om extra budget gevraagd bij de overheid voor een 
inhaal/extra ondersteuningsprogramma op leesgebied voor leerlingen in de groepen 8. We 
hebben voor het budget extra (digitale) programma’s aangeschaft en leerlingen ontvangen 
extra instructie en oefening op leesgebied, naast het ‘normale’ lees- en lesaanbod. Als uw 
kind hieraan deelneemt, dan heeft u hier inmiddels een mail over ontvangen.  

Bij de ‘Gezonde School’ hebben we een aanvraag gedaan voor ondersteuning, oriëntatie en 
de aanschaf van een nieuwe lesmethode op het gebied van Gezonde relaties en seksuele 
vorming. Dit thema is een verplicht onderdeel van het lesaanbod dat scholen moeten 
verzorgen en gaat naast gesprekken over gezonder relaties en seksuele ontwikkeling vooral 
ook over vriendschap, grenzen aangeven,  nee-zeggen en (sociale) weerbaarheid. We 
worden hierin ondersteund door de GGD en op termijn hopen we ook een ouderavond te 
organiseren over deze thema’s.  

 

Schoolactiviteiten:  
Naast de ‘gewone’ lessen zijn er ook veel andere activiteiten op school die (hopen we) 
bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Samenwerken en samen plezier beleven 
staan hierbij in ieder geval centraal (leesgroepje, buitenspel, schooltonbijt). 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Sinterklaas  

Dit jaar zal de sinterklaasviering anders gaan dan we gewend zijn. Vandaag 
worden er in de midden- en bovenbouw lootjes getrokken en binnenkort 
krijgen leerlingen een brief mee waarin staat dat ze weer hun schoen mogen 
zetten in de klas. Op vrijdag 4 december vieren we het sinterklaasfeest op 
school. Sinterklaas en de pieten hebben besloten dit jaar niet fysiek op school 

te komen. Er is daarom ook geen algemene aankomst en welkom op het plein. Natuurlijk 
laten we het sinterklaasfeest niet ongemerkt voorbij gaan en zullen we er op een andere 
manier een feest van maken in de eigen groepen. We hopen op een gezellige feestdag!  
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Kunstweek  
Vorige week is de kunstweek begonnen. Met veel plezier en enthousiasme wordt er in de 
groepen gewerkt over grote kunstenaars en blijken onze leerlingen ook echt ‘kunstenaars’. 
Er wordt geverfd, getekend en geschilderd. Sommige kunstwerken worden natuurlijk 
opgehangen. Normaal gesproken hadden we u als ouders/verzorgers uitgenodigd voor een 
tentoonstelling, maar helaas… Daarom hierbij wat foto’s:  
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Activiteitenbijdrage: Mollie 
In de afgelopen weken hebben we het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage geregeld via 
ParnasSys, via Schoolkassa. Het betaalverzoek wordt nu geregeld door de betaalservice 
Mollie. Als het goed is heeft u een bericht met daarin een betaallink ontvangen. U kunt uw 
bijdrage voor extra activiteiten op school (sint, kerst, schoolreis en excursies) overmaken 
door op deze link te klikken. Soms staan er meerdere emailadressen voor 1 leerling in 
ParnasSys. Dan kan het zijn dat u ook meerdere verzoeken heeft ontvangen. Het is niet de 
bedoeling dat er meerdere keren betaald wordt. We stellen het op prijs als er per leerling 
eenmaal een bijdrage voor de extra activiteiten overgemaakt wordt.   

Voor aanvullende informatie kunt u altijd contact opnemen met de administratie van de 
school. 

 

Parro-app 

Als school willen we op korte termijn de Parro-app gaan 
gebruiken. Zo kunnen we op een eenvoudige en veilige 
manier met u communiceren, u op de hoogte houden over 
ons onderwijs en het groepsgebeuren en korte lijnen 

hebben. Dat kan via korte berichten/mededelingen, maar ook met foto’s. Binnenkort 
ontvangt u hierover meer informatie. Als team buigen we ons nu eerst over een 
communicatieplan, waar we de richtlijnen voor het gebruik van Parro in willen vastleggen.  
 

Deelname gebedsgroep 

Gelukkig stopt de mogelijkheid tot bidden niet als je niet in een 
gebouw kunt samenkomen. Dat blijven we dan ook doen als 
gebedsgroep. In principe op elke 1e woensdagochtend van de 
maand komen we samen om te bidden voor de leerlingen,  het 
personeel en de school als geheel. Wil je (een keer) mee komen 
bidden of er meer over weten? Voel je welkom! Stuur een mail naar: 
gebedsgroep@devogelhorst.nl   Hartelijke groeten, Ingeborg, Gera en Erika  
 

 

Belangrijke data om alvast te noteren: 
• woensdag 2 december: gebedsgroep 
• vrijdag 4 december: sinterklaasviering in de school: leerlingen groep 1 - 4 vanaf 12.00 

uur vrij!! 
• donderdag 17 december: kerstviering in de school  
• maandag 21 december t/m maandag 4 januari: leerlingen kerstvakantie 
• Let op: maandag 4 januari 2021 => Studiedag: leerlingen (nog) vrij! 

 
___________________________________ 

Ds. E. Fransenlaan 1, 3772 TX Barneveld 
[T] 0342 413 856 • [E] info@devogelhorst.nl 
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