
 

Nieuwsbrief 1  
26 augustus 2022 (Schooljaar 2022-2023) 
 
 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  
 
Het schooljaar 2022-2023 is gestart. Net als voorgaande jaren,  waren vorige week veel van 

de lokalen van de school nog leeg en kaal, hingen er geen tassen aan de kapstokken en 

stonden de gangen vol met stapels stoelen en tafels. Er is hard gewerkt om alle lokalen en 

kantoren weer in te richten en op tijd klaar te hebben voor een goede start. Afgelopen 

maandag hebben we gelukkig een rustige en ontspannen start kunnen maken met elkaar. 

Erg fijn!! 

 

Er waren veel bekende en vertrouwde gezichten, maar er zijn ook nieuwe leerlingen gestart 

op onze school. Wel 22 nieuwe leerlingen zijn gestart en ook nog een hele nieuwe groep 

van een andere school: groep de Merel van SO De Wegwijzer uit Ede.  

De meesten  nieuwe leerlingen 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. Hoe zal het zijn op deze school? Welke ingang moet ik hebben, kan ik mijn lokaal 

wel vinden, wie was ook al weer mijn juf en wat zijn de 

regels in deze groep? Wie worden mijn klasgenoten? 

Veel vragen… 

Voor alle nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers 

in deze eerste Nieuwsbrief een speciaal welkom! We 

hopen dat iedereen zich snel zal thuis voelen op De 

Vogelhorst.  

Op de laatste donderdag van de vakantie  zijn we als team het schooljaar 2022-2023 

gestart. Ook daar waren nieuwe gezichten. Verderop in de Nieuwsbrief stellen zij zich voor.  

Als team  hebben we opnieuw stilgestaan bij onze missie/visie en wat dat voor ons 

betekent in de praktijk. Wat vinden we belangrijk en wat gaan we dit jaar daarom doen?  

Onze missie en visie is prachtig weergegeven in een plaat (visual) en in tekst. Als bijlage bij 

deze Nieuwsbrief  sturen we u deze toe. Er staat beschreven dat we ons als christelijke 

school door de Bijbelse boodschap willen laten leiden, dat we elkaar vertrouwen, elkaar 

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  

Wij zien uit naar een fijn schooljaar en hopen u komende maandagavond op de 

informatieavond te ontmoeten!.  

Hartelijke groet,   Mellani Miedema (directeur-bestuurder) 
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Informatieavond 
Maandag 29 augustus a.s. van 19.30 uur – 20.30 uur met 

daarna informele afsluiting op het plein 

Van harte welkom! 
 

Schooltijden 

We starten onze schooldag om 8.25 uur. Alle leerlingen mogen vanaf 8.15 uur door hun eigen 
ingang naar binnen. Vanaf 8.00 uur is er toezicht op het plein. In de groep wachten de 
groepsleerkrachten de leerlingen op. Daar kunnen ze rustig hun handen wassen voordat ze aan hun 
tafel gaan zitten of in de kring. We hebben gemerkt dat door deze gespreide binnenkomst er meer 
rust is, zowel op het plein, op de trap als in de gangen. Ouders/verzorgers zijn welkom op het 
schoolplein en zo nodig ook in school. 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 andere fietsen op het schoolplein, dan die van de leerlingen bij 
de fietsenstalling.  Als u uw kind zelf brengt, dan kan uw kind het plein opgaan bij de fietsenstalling. 
Meelopen mag natuurlijk altijd.  
De schoolbussen zetten de leerlingen op het schoolplein af en worden bij het inrijden van de straat 
dan niet gehinderd door auto’s, fietsen of uit- en afstappende kinderen.  

 

Ziekmeldingen, absenties en aanvragen verlof 

Wanneer u uw kind ziek is, kunt u dat op 2 manieren melden: 
• naar school bellen tussen 07:45 en 08:15 uur: 0342 413856 
• via Parro melden voor 08:15 uur.  

Het is NIET de bedoeling dat u de leerkracht een berichtje stuurt via Parro maar dat u een officiële 
ziekmelding doet in Parro-app en deze melding in aanklikt. De ziekmelding wordt dan automatisch 
geregistreerd en er komt een melding bij de leerkracht. Wilt u ook (indien van toepassing) de 
busmaatschappij (lees: de chauffeur) op de hoogte stellen?  
 

Voor alle andere absenties (zoals tandartsbezoek of een bruiloft) vraagt u vooraf schriftelijk 
toestemming aan de directeur. Hiervoor vult u het formulier ‘Extra verlofaanvraag’ in dat u op de 
website van de school kunt vinden (Informatie => Verlof). Eventueel kunt u ook een formulier op school 
ophalen. Vanuit school moeten wij absenties van leerlingen kunnen verantwoorden bij leerplicht. 
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Basisgesprekken 

In week 37, tussen 12 en 16 september vinden de basisgesprekken plaats. Het doel van deze 
gesprekken is om kennis te maken en informatie te verzamelen waarmee we het lesaanbod 
zo optimaal mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften en ontwikkeling van uw kind. De 
kernvraag tijdens deze gesprekken is: ‘Wat heeft uw kind nodig om goed tot leren en 
ontwikkeling te kunnen komen?’  U kent uw kind het beste. U ontvangt hierover tegen die tijd 
meer informatie en een uitnodiging om u in te schrijven via Parro.  
 

Zelftesten coronaklachten 
Als school beschikken wij over zelftesten voor personeel 
en leerlingen. Mocht uw kind corona-gerelateerde 
klachten hebben, dan blijft het verstandig om een 
zelftest uit te voeren.  Hiervoor mag u op school om 
zelftesten vragen. Nog steeds horen we om ons heen 
over besmettingen met corona. Als school willen we dat 
ontzettend graag ‘buiten-de-deur’ houden. Als er twijfel 
is, doe een zelftest. Wij stellen ze graag ter beschikking! 
 

Personeel 

Als team hebben we een redelijk goede start kunnen maken. Een aantal collega’s heeft in de 
zomervakantie helaas wel te maken gehad met zorg en/of verlies van een geliefde. Deze 
week hebben we ook al meteen inval voor bepaalde groepen moeten organiseren wegens 
afwezigheid / ziekte van groepsleerkrachten. Komend schooljaar zal dat waarschijnlijk vaker 
voorkomen. We doen ons best om steeds een zo goed mogelijke oplossing te vinden: ofwel 
inval door een collega, inval door iemand van buiten, leerlingen verdelen over andere 
groepen en als dat niet mogelijk is een dag thuis blijven. We hopen hierbij op uw begrip.  
 
Als het gaat om personeel is er ook goed nieuws! Juf Rochelle is weer terug van haar 
zwangerschap/bevallingsverlof en werkt als onderwijs assistent in de onderbouw. Juf Kitty 
en juf Margriet T. zijn beiden aan het re-integreren of hebben we gelukkig voor een deel 
beter kunnen melden. Ook dat zijn goede ontwikkelingen. Daarnaast hebben we een aantal 
nieuwe collega’s. Zij stellen zich graag voor: 
 

Voor sommige van u ben ik niet onbekend. Mijn naam is Nelia Pater. Ik 
ben getrouwd met Henk Pater en heb twee kinderen. 
Al ruim 13 jaar werk ik met veel plezier op de Vogelhorst. Al die jaren 
heb ik voornamelijk in groep 1/2 als onderwijsassistente gewerkt. Nu 
was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Binnen de organisatie kwam er 
een nieuwe functie vrij en daarom zult u mij voortaan niet meer in de 
klas zien, maar op kantoor. Op maandag-, dinsdagochtend en 
donderdag ben ik de nieuwe administratief medewerker. 
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Alweer een week op De Vogelhorst aan het werk, tijd om me even voor te 
stellen... Mijn naam is Jorien Donselaar, 23 jaar en sinds vorig jaar 
getrouwd en woonachtig in Scherpenzeel. Drie jaar lang heb ik met veel 
plezier op het SBO in Barendrecht gewerkt, waar ik onder andere les gaf 
aan groep 5 en 6. Dit jaar hoop ik hier van maandag tot en met woensdag 
werkzaam te zijn als leerkracht van groep 4a. Naast mijn werk houd ik van 
tekenen, ontwerpen en lekker buiten zijn. Een terrasje pakken met 
vriendinnen, een wandeling maken met de hond door de natuur; kortom: 
genieten van al het moois om ons heen! Ik zie ernaar uit om er samen met de kinderen en hun 
ouders/verzorgers een gezellig en leerzaam schooljaar van te maken, waar we over een jaartje 
met een fijn gevoel op terug kunnen kijken.         
 

Nog een nieuw gezicht op de Vogelhorst: Mijn naam is George van 
Valkengoed (Sjors) en ben de nieuwe conciërge op deze mooie groene 
school. Ik kom uit Barneveld, ben 36 jaar getrouwd met Henny en heb twee 
dochters en 6 kleinkids. 
‘k Ben in het verleden monteur vrachtauto’s geweest en heb 5 jaar 
geleden de overstap naar het onderwijs gemaakt. 

Hier voel ik mij veel beter op mijn plek en geniet dan ook van de     
kinderen. Mijn hobby’s zijn fietsen, wandelen en kleinkinderen. 

      Tot ziens op het schoolplein!  Groetjes George 
 
Hallo allemaal! 
Sommige hebben mij misschien al rond zien lopen in of rondom de school, 
maar graag stel ik me nog even voor! Mijn naam is Daniëlle Slootweg en 
vanaf het nieuwe schooljaar ben ik werkzaam als onderwijsassistent op 
De Vogelhorst. Ik woon in Barneveld met mijn partner en onze 2 kinderen 
en heb vooral erg veel zin om aan de slag te gaan op school. Ik hoop dat 
we er met z’n allen een fijn, gezellig en leerzaam schooljaar van maken!  
  
Groep Merel, Speciaal Onderwijs De Wegwijzer Ede 
Met ingang van dit schooljaar is er naast onze combinatiegroep met SBO en SO-leerlingen 
(Groep de Adelaar) ook een nieuwe groep gestart. De leerlingen horen bij een school in Ede, 
maar wonen in (de buurt van) Barneveld. Omdat er onvoldoende ruimte was op de school in 
Ede en wij nog een lokaal leeg hadden staan, hebben we hen uitgenodigd. Bovendien 
kunnen de Adelaar en de Merel dan ook gaan samenwerken. We vinden het fijn en gezellig 
dat ze bij ons gestart zijn! Ook deze groepsleerkrachten stellen zich voor:  
 

 Ik ben Cindy de Vreeden.  
Ik 39 jaar en werk inmiddels ruim 18 jaar in het onderwijs, waarvan 16 jaar in 
het speciaal onderwijs. Samen met mijn gezin ben ik afgelopen zomer naar 
Voorthuizen verhuisd. Ik heb een dochter van 12 jaar en een zoon van 10 jaar. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om veel te sporten; hardlopen, 
mountainbiken, skiën en wandelen. 
Dit jaar werk ik samen met Petra Kemp in SO groep de merel. 

Samen met de kinderen gaan we er een spetterend jaar van maken! 
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Mijn naam is Petra Kemp. Ik woon samen met mijn man en kinderen in 
Ede. Hoewel ik al jaren in Ede woon liggen mijn wortels in Barneveld. 
Leuk om op deze manier weer een beetje terug te zijn. De afgelopen 
15 jaar heb ik in het reguliere basisonderwijs gewerkt. Nu was ik toe 
aan een nieuwe uitdaging.  
Sinds dit schooljaar sta ik voor SO groep 'Merel'. Ik kijk er naar uit om 
samen met mijn duo Cindy en de leerlingen er een gezellig en 
leerzaam jaar van de maken.  
 

Ter informatie:  
• Schoolmaatschappelijk werk op SBO De Vogelhorst 

Sinds begin 2021 ben ik gestart als schoolmaatschappelijk werker op de Vogelhorst. Ik ben meestal 
aanwezig op dinsdagmorgen en voer dan leerlinggesprekken. Dit kan gaan over uiteenlopende 
onderwerpen zoals: pesten, zelfvertrouwen, echtscheiding, omgaan met emoties, contacten aangaan 
en nog veel meer. Ook kunt u als ouder/verzorger bij mij terecht voor advies, vragen of gewoon een 
luisterend oor.  
De aanmelding loopt vaak via de intern begeleiders Margriet en Diane maar u kunt uw kind ook 
rechtstreeks bij mij aanmelden. We zoeken dan samen welke hulp het best passend is. 
Bij vragen, neem contact op via onderstaande manieren. Van harte welkom!   

 
Hanneke van der Lede  
Schoolmaatschappelijk werker  

CJG Barneveld 
Bouwheerstraat 52 
3772 AL Barneveld 

Algemeen nummer: 0342-414816 / mobiel: 06-23412274 
hvdlede@cjgbarneveld.nl  

 

 
• Samenwerking Expertisecentrum Uniek 

Sinds eind 2019 werken we als school samen met Expertisecentrum Uniek Dit is een 
multidisciplinaire zorgpraktijk gespecialiseerd in zorg die kinderen helpt om zich  optimaal te 
ontwikkelen. Denk daarbij aan logopedie, (kinder)fysiotherapie, dyslexie, remedial teaching, sociale 
vaardigheidstrainingen en diëtetiek. Een aantal van onze leerlingen hebben op bepaalde gebieden 
mogelijk nog iets extra’s nodig naar het speciaal basisonderwijs. Voor u als ouders/verzorgers is het 
dan de vraag: “hoe organiseer ik dit m.b.t. logistiek, tijd en in samenwerking met de school, waarbij 
mij kind zo weinig mogelijk verzuimt?”  
 
Omdat het Expertisecentrum op de school zelf is gevestigd, is de afwezigheid van kinderen 
tijdens de les  minimaal. Daarnaast is het een voor kinderen vertrouwde omgeving wat de 
behandeling ten goede komt.  Ouders/verzorgers worden actief bij de behandeling betrokken 
door regelmatige fysieke en/of virtuele  (skype/facetime) aanwezigheid. Zo kunnen ook thuis 
de juiste instructies van de behandelaars worden  toegepast. Ervaring leert dat dit het 
eindresultaat zeer ten goede komt.   

 
Voor aanmeldingen kunt u afstemmen met groepsleerkracht en de IB-ers van de school (Margriet 
Bouter/Diane Verwoerd) en daarna eventueel contact opnemen met het centrale aanmeldpunt. Daar 
nemen ze uw aanmelding op en plannen de eerste afspraak met u in.  

mailto:hvdlede@cjgbarneveld.nl
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Het aanmeldpunt is bereikbaar op 085-877 2232 en via het mailadres info@expertisecentrum-
uniek.nl. Meer informatie kunt u vinden op onze website https://www.expertisecentrum-uniek.nl/. 

Op dit moment is de volgende logopedist werkzaam binnen onze school en wordt er gezocht 
naar een tweede:  
Mijn naam is Marissa van Bloemendaal-Simon en ik werk als logopedist op SBO 

de Vogelhorst.  Het werk als logopedist vind ik erg waardevol, omdat ik kinderen 

zie groeien en ontwikkelen. Elk kind is bijzonder op zijn/haar eigen manier en dat 

maakt het werk zo ontzettend mooi.  De stoornisgebieden waar ik affiniteit en 

ervaring mee heb zijn: 

- taalstoornissen/taalachterstanden 

- articulatiestoornissen 

- afwijkende mondgewoontes 

- meertaligheid 

 
Deelname gebedsgroep 
Het nieuwe schooljaar is  begonnen en ook als gebedsgroep zijn 
we gestart. In principe op elke 1e woensdagochtend van de 
maand komen we op school samen om te bidden voor de 
leerlingen en het personeel. Wil je (een keer) mee komen 
bidden of er meer over weten? Kom naar de Vogelhorst of 
stuur een mail naar: gebedsgroep@devogelhorst.nl 

 

 

Oproep: wordt luizenouder! 

Na elke schoolvakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Hierbij zijn 
nieuwe vrijwilligers nodig. Mocht u zich graag willen inzetten op school en heeft u interesse, 
dan horen we dat graag. Hoe groter de groep vrijwilligers, hoe minder tijd dit vraagt bij een 
controle. Niet alleen voor de leerlingen en voor de school is 
deze luizencontrole handig, uiteindelijk ook voor u als 
ouder/verzorger…  

Mocht u vragen hebben, dan kunnen we u in contact brengen 
met onze coördinator, mevr. Heleen List.  
 
 
 
Informatie Gemeente Barneveld  
Net als de gemeente Barneveld vinden wij het als school 
belangrijk dat mensen met een kleine beurs mee kunnen doen met allerlei activiteiten in de 
maatschappij. Om dat mogelijk te maken heeft de gemeente  namelijk minimaregelingen 
waar men aanspraak op kan maken. Die informatie willen we graag met u delen. De 
gemeente Barneveld heeft een aantal flyers opgesteld, die als bijlagen toegevoegd worden.  
 
 

mailto:info@expertisecentrum-uniek.nl
mailto:info@expertisecentrum-uniek.nl
https://www.expertisecentrum-uniek.nl/
mailto:gebedsgroep@devogelhorst.nl
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Tot slot een bedankje: 

Beste collega’s, bestuur, ouders & kinderen van de Vogelhorst, 
 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar aandeel in mijn  
prachtige afscheidsdag, 1 juli jl. Samen met mijn vrouw Emma hebben ik echt  genoten! 
De filmpjes en stukjes waren erg leuk. Ook van alle cadeaus heb ik al goed gebruik gemaakt!   
Verder wil ik jullie bedanken voor de fijne tijd, goede gesprekken en het plezier wat ik heb 
mogen ervaren. Ik wens jullie heel veel geluk, gezondheid voor de toekomst en kom zeker 
nog wel een keer langs. 

 
Groetjes meester Martin  
   

 

 

 

 

Belangrijke data om alvast te noteren: 
● Maandag 29 augustus: Informatieavond ouders / verzorgers, 19.30 uur start  

● Vrijdag 9 september: Ontwikkelingsperspectieven (OPP) gaan mee met de leerlingen 

● Week 37: 12 – 16 september: Week van de basisgesprekken, informatie ontvangt u via de 

groepsleerkrachten 

● Week 38: 19-23 september: Projectweek Sport en Bewegen inclusief sponsorloop  

● Week 38: donderdag 22 september: Sponsorloop 

● Week 40: vrijdag 7 oktober: Studiedag team  => alle leerlingen vrij! 

● Week 40: 5 oktober – 14 oktober: Kinderboekenweek 

● Week 42: 17 – 22 oktober: Week van de adviesgesprekken VO (groepen 8) 

● Week 43: 24 – 28 oktober: Herfstvakantie 

 

Bijlagen Nieuwsbrief 1:  

• Visual met missie/visie van SBO De Vogelhorst 
• Folder Najaarsaanbod Centrum Jeugd en gezin Barneveld 
• Flyers minimaregelingen gemeente Barneveld: 

- Bibliotheekregeling; 
- Computerregeling; 
- Schoolkostenregeling; 
- Sport- en culturele activiteiten; 
- Zomerzwemabonnement; 
- Vergoeding zwemlessen. 

• Flyer techniekevent voor leerlingen vanaf 10 jaar op 24 sept. a.s. 

___________________________________ 
Ds. E. Fransenlaan 1, 3772 TX Barneveld 

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


