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Beste ouder(s) / verzorger(s),  
 

Op dit moment is het warm, schijnt er een zonnetje, wordt er buiten gegymd en gespeeld 
en wordt er in de groepen hard gewerkt en soms getoetst. De laatste weken van een 
schooljaar zijn vaak wat onrustig. Er zijn veel zaken die voor de zomervakantie nog moeten 
gebeuren, maar er is gelukkig ook ruimte voor leuke en 
ontspannen activiteiten. Dat maakt het toch anders dan 
anders.  
Afgelopen week stond het thema “Wie had dat gedacht?” 
centraal in de Bijbelverhalen. Het waren verhalen over 
wonderen die er gebeurden: een man werd beter, een 
vrouw sterft en wordt weer opgewekt uit de dood en Petrus 
wordt door een engel uit de gevangenis bevrijd. Het waren 
grote en bijzondere gebeurtenissen. Heel vaak zit het bijzondere juist in het gewone. Daar 
proberen we hier op school, ook in  deze hectische tijd vooral  bij stil te staan en oog en oor 
voor te hebben. In deze Nieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte van alles wat er 
speelt of gaan spelen.  Hartelijke groet,   Mellani Miedema (directeur-bestuurder) 
    

Blijf je verwonderen, 
   zie in het gewone het bijzondere. 
   Open je oren… en luister, 
   open je hart… en hoor, 
   open je ogen…en kijk, 
   niets is wat het lijkt. 
   Laat je overdonderen en blijf je verwonderen, 
   zie in het gewone het bijzondere!  (De muziekkaravaan) 
      

Groep 3/4 met hun letterdiploma
   

  
 Gezonde fruitshake maken (gr.7b) Gymles in bos (gr.5)  
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Personeel  
Afgelopen weken hebben we helaas weer te maken gehad met ziekte/uitval en afwezigheid 
van personeelsleden. Juf Margriet T. heeft zich moeten afmelden en het ziet er naar uit dat 
zij de komende weken nog niet zal terugkeren. Omdat zij verantwoordelijk is voor leerlingen 
uit groep 7 en 8, hebben we besloten deze leerlingen de weken tot aan de zomervakantie 
over de andere groepen 7 en 8 te verdelen. De desbetreffende ouders/verzorgers zijn 
hierover op de hoogte gebracht. We denken hiermee een stabiele en goede oplossing te 
hebben gevonden. De leerlingen draaien ondertussen al volledig mee in het 
(afscheids)programma van de andere groepen. Het is fijn dat we als collega’s dit met elkaar 
kunnen opvangen en we wensen Margriet een goed en spoedig herstel. 

 

Vlak na de meivakantie is juf Nelia met zwangerschapsverlof gegaan. Als haar vervanger is 
juf Nicole bij ons komen werken. We wensen zowel juf Nelia met haar gezin als juf Nicole 
een goede tijd toe.  

Blij nieuws is de geboorte van Thijs. Hij is de zoon van Richard en 
juf Leanne en het broertje van Rick. We wensen hen veel zegen 
en liefde als gezin.  

 

 

Veiligheidsmonitor  
Als school hebben we de opdracht om goed 
zicht te hebben op sociale veiligheid en het 
welbevinden van leerlingen en collega's. De leerlingen uit de groepen 7 
en 8 hebben daarom een vragenlijst ingevuld. Het personeel vult een 
lijst in en ook aan u als ouders/verzorgers wordt gevraagd om deze 
enquête in te vullen. Op 1 juni jl. heeft u hierover een mail vanuit 
ParnasSys gehad met een inlogcode. Misschien heeft u het al gedaan, 

maar anders nogmaals het vriendelijke verzoek om deze lijst voor ons in te vullen. Ook voor 
uw kind is het belangrijk en draagt het bij aan een fijne en veilige school.  Mocht u de mail 
niet meer hebben, informeer dan bij de groepsleerkracht naar de link en de inlogcode die 
hoort bij de groep van uw kind. Dank u wel alvast! 
 
 

Formatie en Nationaal Programma Onderwijs  
Afgelopen weken zijn we bezig geweest met het analyseren van de effecten van de lockdown, 
de toetsresultaten van onze leerlingen en kijken we vooruit naar volgend schooljaar.  
Naar verwachting starten er ongeveer 20 nieuwe leerlingen op onze school. Dat is fors minder 
dan bij de start van vorig schooljaar. Het kan zijn dat het bieden van passend onderwijs op de 
reguliere basisscholen steeds beter gaat en dat zou natuurlijk geweldig zijn, maar mogelijk is 
dit vooral het effect van de aangescherpte regels en maatregelen van het 
samenwerkingsverband Rijn & Gelderse vallei, waardoor er minder 
toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven gaan worden. Of de verminderde instroom ook  
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gedurende het schooljaar doorzet, is nog de vraag. Concreet betekent het voor ons dat we 
volgend schooljaar met 12 SBO groepen gaan starten. Op dit moment bekijken we de  
leerlingverdeling over de groepen en zoeken we naar een stabiele invulling van de 
groepsleerkrachten over de groepen. U begrijpt vast dat dit een ingewikkelde puzzel is… 
 

 
 
Naast alles rond de formatie is er ook nog het budget wat scholen gaan ontvangen vanuit 
het Nationaal Programma Onderwijs. Na onze analyse zien we dat er vooral op het gebied 
van rekenen, lezen, expressieve/creatieve vakken en op sociaal emotioneel gebied 
(gedragsregulatie/afstemming ) hiaten zijn ontstaan in de afgelopen periode. Daar zullen we 
komend schooljaar dan ook extra aandacht aan gaan besteden en collega’s uitroosteren om 
naast beleid te formuleren ook concrete ondersteuning op gaan te zetten.  
 

Toetsen en oudergesprekken 
Op dit moment worden er in de groepen weer toetsen afgenomen. De resultaten hiervan 
worden verwerkt in het ontwikkelingsperspectief (VOP) van uw kind. Op vrijdag 2 juli gaan 
zowel het Kindrapport als het VOP mee naar huis. Vanaf 5 juli zullen dan de 
oudergesprekken plaatsvinden (fysiek of digitaal). De groepsleerkrachten maken hierover 
met u de afspraken.  

 

Experimentaanvraag 
Al bijna 3 jaar hebben we binnen onze school een groep van SO De Wegwijzer uit Ede. We 
werken nauw met hen samen en de groep hoort voor ons gevoel gewoon bij De Vogelhorst. 
Het lesaanbod is echter verschillend en wordt vormgegeven vanuit het speciaal onderwijs.  

Omdat er allerlei nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn, hebben we als gezamenlijke scholen 
met toestemming van zowel de gemeente Barneveld als het samenwerkingsverband een 
experimentaanvraag bij het ministerie gedaan. We gaan komend schooljaar namelijk starten 
met een combinatiegroep van zowel SO- als SBO-leerlingen. Met ouders/verzorgers van 
leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn inmiddels al gesprekken gaande. 

 

Schoolreizen, kamp en afscheidsavonden groepen 8 
Met de huidige versoepelingen rondom corona hebben we als 
school toch besloten om met elke groep een schoolreisje in de 
buurt te organiseren. Met elkaar in een bus is geen optie, maar 
samen met je groep een ontspannen dag beleven is wel 
mogelijk. De groepen 1/2 , 2/3 en 3/4 gaan naar de Happy Farm  
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in Terschuur en groep 4 tot en met 7 gaan allemaal (op de fiets) een dagje naar Het Uilenbos 
in Lunteren. Er is dus geen centrale schoolreisdag, maar elke groep heeft een eigen moment. 
Via de groepsleerkrachten hoort u welke dag uw kind op schoolreis gaat.   

 

Ook voor het schoolkamp van de schoolverlaters is er een alternatief programma bedacht. 
De datum is verschoven naar 24 en 25 juni en de activiteiten zullen vooral in de buurt van de 
school plaatsvinden, inclusief het slapen. Er ligt al een prachtig draaiboek … 

 

Interactieve les RIJKSMUSEUM 
Vanochtend hebben de groepen 7 een interactieve les gehad over de slavernij en 
Nederlanders overzee. De les werd verzorgd door iemand van het Rijksmuseum. Er werden 
veel foto’s getoond, vragen gesteld en uitleg gegeven.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten en planning komende periode 
• Week 25, woensdag 23 juni en maandag 28 juni: groep 8 vrij! 

• Week 25, donderdag 24 en vrijdag 25 juni kamp groep 8 

• Vrijdag 25 juni en maandag 28 juni studiedagen: leerlingen groep 1-7 vrij!  

• Vrijdag 2 juli: Kindrapport en VOP mee naar huis 

• Week 27, vanaf 5 juli: start oudergesprekken 

• Week 28: afscheidsavonden schoolverlaters 

• Donderdag 15 juli: laatste schooldag! 
 

___________________________________ 
Ds. E. Fransenlaan 1, 3772 TX Barneveld 

[T] 0342 413 856 • [E] info@devogelhorst.nl 
www.devogelhorst.nl 


