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Wij bidden om een nieuw begin, 

een nieuw begin van leven. 

God, stuur ons toch uw wereld in 

om liefde door te geven. 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  
Nog twee dagen en dan begint de voorjaarsvakantie. Een heerlijk vooruitzicht: eerst vakantie en 
daarna gelukkig ook het wegvallen van allerlei maatregelen en voorschriften, ook voor op school. Op 
7 maart a.s. proberen met elkaar weer het ‘gewone schoolleven’ op te pakken, zonder mondkapjes 
en strikte bubbels waarin de groepen moesten functioneren. Daar kijken we erg naar uit. We vinden 
het ook belangrijk dat we u als ouders/verzorgers weer welkom kunnen heten in de school. Niet 
alleen voor noodzakelijke gesprekken, maar ook voor andere zaken en leuke activiteiten. De eerste 
activiteit waar we u graag voor willen uitnodigen, is een ouderavond. Deze stond al op de jaarplanner 
en kan gelukkig ook fysiek doorgaan. Iedereen daarom van harte welkom op school!  

 
 

Thema-avond 

over het ontwikkelen van gezonde 

relaties en seksuele vorming bij 

kinderen 

 

Dinsdag 8 maart a.s.,  

start 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur 
 
Voor onze school is het ontwikkelen van gezonde relaties en seksuele vorming een belangrijk 
onderwerp. We willen investeren in weerbaarheid, veiligheid en gezondheid van onze 
leerlingen en hen leren om op een goede manier hun wensen maar ook hun grenzen aan te 
geven.  Als ouder/opvoeder heb je daar een belangrijke rol in. Je hoopt dat kinderen 
zelfstandige veilige keuzes kunnen maken en dat ze hun (toekomstige) relaties op een goede 
manier kunnen vormgeven.  
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Ook als school moeten we hier aandacht aan besteden. Wij gaan als school 
werken met de lesmethode Veiligwijs.   (https://www.veiligwijs.nl/) 
Deze lesmethode werkt vanuit een waardengerichte benadering en houdt 
rekening met verschillen tussen personen en in cultuur, achtergrond en 
religies. De lessen zijn gekoppeld aan de waarden respect, liefde, zorg en 
veiligheid.   
Op de ouderavond worden ons handvatten aangereikt om met kinderen 
en jongeren over veiligheid, weerbaarheid, relaties en seksualiteit in 
gesprek te gaan. Ook groepsleerkrachten zullen deze avond aanwezig zijn.  

 
Vanuit de organisatie Care for Sexuality Foundation, die de methode Veiligwijs heeft 
ontwikkeld, wordt deze avond georganiseerd. U kunt die avond ook de lesmethode inzien. In 
week 12, de ‘week van de lentekriebels’ gaan we als school starten met de lessen.  
Meer informatie over de nationale projectweek ‘Lentekriebels’ kunt u vinden op  
http://www.kwinkopschool.nl/lentekriebels 
 
 

Personeel 

In de afgelopen periode hebben we regelmatig te maken gehad met ziekte, quarantaine en 
uitval van personeel. We hebben steeds geprobeerd om dit op een zo goed mogelijke 
manier op te vangen met elkaar. Vaak lukte dat, niet altijd. Dank ook voor uw begrip in de 
afgelopen maanden.  

Met ingang van januari jl. hebben we afscheid genomen van juf Christine. Zij heeft een 
aantal jaren bij ons gewerkt, maar was ook al langdurig afwezig. Een terugkeer op korte 
termijn bleek helaas niet mogelijk. We hopen natuurlijk dat zij uiteindelijk wel weer terug 
kan keren als goede en lieve juf binnen het onderwijs en wensen haar het allerbeste. 

Op dit moment zijn juf Margriet T. en juf Kitty al langere periode afwezig. Beiden pakken 
voorzichtig hun re-integratie op. Ook meester Joost is voor een deel al weer gestart met zijn 
gymlessen. We zijn juf Tessa dankbaar dat zij in de afgelopen maanden op een enthousiaste 
en prettige manier de lessen van meester Joost heeft overgenomen.  

Deze week gaat juf Rochelle met zwangerschapsverlof. We wensen haar een goede 
(voorbereidings) tijd. Juf Gertina is onlangs weer teruggekomen van haar zwangerschap- en 
bevallingsverlof en zij is al volop weer aan de slag binnen de school.  

 
 
Oudergesprekken / adviesgesprekken 

Na een soms wat langer durende toetsperiode door afwezigheid van 
leerlingen, konden alle resultaten verwerkt worden en zijn vorige week de 
rapporten uitgedeeld. Afgelopen week zijn er al heel veel gesprekken met 
u als ouder/opvoeder gevoerd. We hopen dat u terugkijkt op goede 
gesprekken en ook trots kunt zijn op de ontwikkeling die uw kind laat zien. 
Wij zijn dat in ieder geval wel! 
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Schoolbibliotheek 
Om het plezier in lezen te verhogen (leesmotivatie) bij  
onze leerlingen en omdat we goed leren lezen belangrijk 
vinden, hebben we besloten om intensiever te gaan 
samenwerken met Bibliotheek Barneveld. We krijgen nu 
een bibliotheek in onze school, met een echt uitleensysteem en heel veel mooie, vrolijke, 
nieuwe lees- en kijkboeken. U ontvangt hier binnenkort meer informatie over. Op woensdag 
16 maart a.s. zal de bibliotheek op een feestelijke manier geopend worden.  
 

Veiligheidsmonitor en tevredenheidsonderzoeken 2022 

Eind maart / begin april zullen we u als ouder/verzorger benaderen met de vraag om een 
aantal vragen te beantwoorden waarbij het gaat om de veiligheid op en de tevredenheid 
over onze school. Ook de leerlingen uit de bovenbouw en het team gaan deze vragenlijsten 
invullen. Tegen die tijd komen we er per mail bij u op terug.  
 
Inspectiebezoeken 

Afgelopen week is de inspectie van het onderwijs gestart met een uitgebreid 4-
jaarlijks onderzoek. Afgelopen dinsdag heeft het startgesprek plaatsgevonden. Na 
de voorjaarsvakantie zullen er gesprekken met meerdere betrokken in en rondom 
de school gaan plaatsvinden, zoals de toezichthouders vanuit het bestuur, de MR, 

IB en bouwcoördinatoren, groepsleerkrachten en externe instanties die bij onze school 
betrokken zijn. Ondanks dat het ook extra inspanning en organisatie van ons vraagt, het toch 
ook wel wat spannend is, zien we de uitkomsten met vertrouwen tegemoet.  
 
MR De Vogelhorst 
Als MR hopen we aanwezig te zijn op de thema-avond, dinsdag 8 maart a.s. Heeft u vragen, 
opmerkingen of tips, dan kunt ze dan met ons delen. U mag ook altijd contact met ons 
opnemen! mr@devogelhorst.nl 
 
Voorjaars(vakantie)-activiteiten 
Bijgevoegd bij deze Nieuwbrief wat informatie van een aantal aanbieders van activiteiten. 
Vanuit het Centrum Jeugd en Gezin Barneveld is er een aanbod voor zowel leerlingen als 
ouders/opvoeders en professionals. Vanuit Sportconnector is er een vakantieaanbod op 
sportgebied. Vanuit een kinderkoor is er een oproep voor nieuwe en enthousiaste 
meezingers. Wie weet zit er voor u of voor uw kind iets bij… 
 

Belangrijke data om alvast te noteren: 
● Maandag 7 maart: start school na de voorjaarvakantie; 

● Dinsdag 8 maart: THEMA-avond: Gezonde relaties en seksuele vorming, 19.30 uur; 

● Woensdag 9 maart: (biddag = ) STUDIEDAG, alle leerlingen vrij; 

● Woensdag 16 maart: Opening schoolbibliotheek: info volgt; 

● Week 12, vanaf 21 maart: week van de Lentekriebels; 

● Dinsdag 12 april: Rommelmarkt; 

● Donderdag 14 april: Paasviering. 
 

Vriendelijke groet mede namens het team,  Mellani Miedema (directeur-bestuurder) 


