
 

Nieuwsbrief 2  
21 oktober 2022 (Schooljaar 2022-2023) 
 
 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  
Er ligt inmiddels een periode van ruim  9 weken achter ons. Weken waarin het nodige is 
gebeurd, zowel leuke als minder leuke dingen. De meeste leerlingen en collega’s hebben hun 
draai op school (weer) gevonden en er is hard gewerkt. De vermoeidheid bij zowel leerlingen 
als collega’s neemt ook toe. Het is daarom heerlijk dat we volgende week vrij zijn en zaken 
rondom school los kunnen laten. We hopen dat u samen met uw kind(eren) een goede en 
ontspannen week tegemoet gaat. 

In deze tweede Nieuwsbrief vertel ik u e.e.a. over de afgelopen weken en over zaken die voor 
onze school en onze leerlingen belangrijk zijn (geweest). Ook wil ik onze zorg delen over het 
invullen van vervanging voor (zieke) collega’s. Aan het eind van de Nieuwsbrief vindt u een 
aantal suggesties om te doen in de herfstvakantie. Maak daar gebruik van.  

Veel lees- en kijkplezier! 

    Hartelijke groet, Mellani Miedema (directeur-bestuurder) 

Personeel 

Op dit moment zijn er veel zorgen binnen het team. Twee collega’s, juf Margriet en juf 
Marike zijn voor lange tijd afwezig en het herstel verloopt langzaam of stagneert zelfs. 
Beiden zijn fulltime groepsleerkrachten en het invullen van deze vacatures is moeilijk. 
Daarnaast kregen we het bericht dat juf Jenneke, die ons ondersteunde bij het vormgeven 
van praktische lessen en het afstemmen van het leeraanbod binnen de combigroep SO-SBO 
ernstig ziek is. Haar taken worden overgenomen, maar we missen haar wel. In de afgelopen 
weken hebben daarnaast ook regelmatig te maken gehad met ‘gewone zieken’.  

Het heeft allemaal behoorlijke impact op ons als team, maar ook op de organisatie en dus 
ook indirect op de leerlingen. We zoeken met elkaar steeds naar oplossingen, doen een 
beroep op elkaar voor vervanging, steunen elkaar, maar alles kan niet altijd opgelost worden 
zoals wij dat graag zouden willen. We vragen daarom ook om uw begrip, om vertrouwen, 
maar zeker ook om gebed, zeker ook voor de zieken.  

Ander vervelend nieuws is dat juf Diane, die sinds december jl. op onze school werkt als IB-er 
van de onderbouw, gaat stoppen. We wensen haar het allerbeste toe. De komende tijd gaan 
we op zoek naar een invulling van deze nieuwe vacature.  
Fijn nieuws is dat juf Kitty na de herfstvakantie weer drie dagen voor haar groep gaat. Dank 
aan juf Jedidja voor haar extra inzet van de afgelopen maanden. Na de herfstvakantie start in 
de combi-groep ook juf Marriet weer na haar verlof. Welkom terug! 
 

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. Ook op dit moment 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! 
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Typecursus: update 

Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 is door de ICT werkgroep aan ouder(s) en/of 
verzorger(s) van de leerlingen van groep 7 en 8 gevraagd of er belangstelling zou zijn voor 
het aanbieden van een typecursus op school. 
Uit de reacties die wij ontvangen hebben is naar voren gekomen dat er onvoldoende animo 
is voor het aanbieden van een typecursus op school. Wij zullen de oriëntatie op- en de 
zoektocht naar een typecursus op dit moment niet hervatten. 

Bent u op zoek naar een typecursus voor thuis? 
Kijk dan eens 
op https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/typecursus-kind. 
Mocht u nog vragen hebben, mail dan naar ict@devogelhorst.nl.  
Wij denken graag met u mee. 
We willen de ouder(s) en/of verzorger(s) die op onze oproep gereageerd hebben hartelijk 
bedanken.    

Namens de ICT werkgroep, Lianne van Doorn en Veronique Appeldoorn 

 

Groen Plein 

Op de informatieavond van maandag 29 augustus jl. heeft u 
al kunnen horen dat wij het saaie grijze plein rondom 

onze groene school graag ‘groener’ willen maken. Dit 
kunnen we doen door “tegels eruit te wippen” en daarvoor 
in de plaats boomschors, echt gras, struiken en bomen te planten. 

 

Dit om het speelplezier op het plein prettiger maken. Op warme 
zomerdagen is het namelijk op ons plein echt te heet om lekker te 

kunnen spelen.  

Op de ouderavond waren veel ouders/verzorgers aanwezig en hebben er ook een aantal hun 
hulp aangeboden. Natuurlijk zijn er ook vast ouders/verzorgers geweest die op deze avond 
niet aanwezig konden zijn of zich misschien bedacht hebben. Vandaar dat we ook via de 
nieuwsbrief u willen informeren en vragen of u mee wilt doen.  

Wat is het plan? Op: 

  vrijdag 18 november a.s. (begin van de middag)   
willen we op feestelijke wijze met het vergroenen van het grijze plein gaan starten. Dit 
wordt o.a mogelijk gemaakt met financiële steun vanuit de provincie en de gemeente 
Barneveld en met medewerking van een  hoveniersbedrijf. Daarna gaan we stapsgewijs aan 
de gang, met de leerlingen, het team, maar ook met hulp van u als ouders/verzorgers. Om 
de kosten voor de school dekkend te houden zullen veel zaken met elkaar gedaan kunnen en 
moeten worden. Het is bovendien bewezen dat kinderen, door zelf mee te 

helpen, ook beter beseffen wat er voor werk nodig is om iets voor elkaar te krijgen. 

Na de herfstvakantie volgen verder uitgewerkte plannen. Maar u kunt suggesties 

altijd doorgeven (Elly Fiege: efiege@devogelhorst.nl of aan de leerkracht van uw kind). 

Doet u ook mee?? 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/typecursus-kind
mailto:ict@devogelhorst.nl
mailto:efiege@devogelhorst.nl
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Terugblik:  
 

Informatieavond 
We kijken als team terug op een prettige informatieavond met een hoge opkomst van u als 
ouder/verzorger. Fijn dat u erbij was! 

Ook de informele afsluiting op het plein met een hapje en drankje werd gewaardeerd. Het 
was prettig is om elkaar als ouders/verzorgers eens te kunnen ontmoeten. Voor herhaling 
vatbaar… 

 

Projectweek Spel en Bewegen 
In de week van 19 september hebben sport en spel centraal gestaan. Hiervoor begonnen we 
maandagochtend natuurlijk met ochtendgymnastiek op het plein. Er waren zelfs sportieve 
ouders/verzorgers bij aanwezig! 

 

     
 

Sponsorloop 
Op de donderdag in de projectweek hebben we een sponsorloop 
georganiseerd om als school bij te kunnen dragen aan het onderwijs 
en de verzorging van twee kinderen uit Ecuador: Genesis en 
Jonathan. Er is ontzettend hard gerend en er zijn heeeeeeel veel 
rondjes gelopen!! 

Heel veel leerlingen hebben geld opgehaald en alle beetjes helpen 
om tot een geweldig bedrag te komen! Er was zelfs een leerling die 
ruim €  700,-- euro heeft opgehaald. Echt bijzonder!!  

Het was ook geweldig dat er zoveel publiek aanwezig was, die niet alleen 
enthousiast aanmoedigden, maar ook af en toe een rondje 
meeliepen. We zijn natuurlijk het meest 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!!  
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Volleybal-clinics 
Als afsluiting van de projectweek hebben een aantal groepen een echte volleybaltraining 
gehad van sporters van het eerste herenteam van SSSBarneveld en van SDSVoorthuizen. Dit 
in verband met het WK Volleybal, waarbij Barneveld gastland was voor het nationale team 
van Korea. Wethouder Mijntje Pluimers-Foeken kwam bij ons op school op sportieve wijze het 
startschot geven voor de clinics.  
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Gi-ga-groen moet je doen!    (thema kinderboekenweek) 

 

Laten we drijven op het water 

laten we slapen op het strand 

laten we naar het einde varen 

laten we graven in het zand 

Laten we praten met de bomen 

laten we staren naar de maan 

laten we de sterren plukken 

laten we kraaien naar de haan 

Laten we zoemen voor de bloemen 

laten we stampen in het grind 

laten we de blaadjes blazen 

laten we stormen als de wind 

 

Laten we flitsen in het onweer 

laten we spinnen als een spin 

laten we op de wolken zweven 

laten we alles met meer zin 

Laten we dansen in de regen 

laten we rollen in het groen 

laten we de natuur beleven 

laten we dat gi-ga-gauw…gaan doen! 

 
 
 
U heeft er vast al het nodige over gehoord, maar ook aan de Kinderboekenweek is op school 
aandacht besteed. Als er èèn school is die zich aangesproken moet voelen door het thema: 
GI-GA-GROEN,  dan zijn wij dat wel. We hebben op de startdag groene kleding gedragen, 
leerlingen kregen een groen-pakket in de klas, waarbij er een bloempot versiert werd en 
bloembollen gepoot, er was een kleurwedstrijd met winnaars, er is een schrijfster geweest 
(Willemijn de Weerd),  die over haar boeken vertelde, er zijn slingers maar ook groene 
pannenkoeken gemaakt en er is vooral heel veel (voor) gelezen.  
 



De Vogelhorst – Nieuwsbrief 2 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



De Vogelhorst – Nieuwsbrief 2 

 
 
 

Deelname gebedsgroep 
Op elke 1e woensdagochtend van de maand komen er een 
aantal ouders/verzorgers 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.  
 

 

Belangrijke data om alvast te noteren: 
● Vrijdag 21 oktober: start herfstvakantie t/m maandag 31 oktober a.s.; 

● Maandag 31 oktober: Studiedag: alle leerlingen vrij (behalve groep Adelaar en Merel);  

● Donderdag 10 november:  Tussentijds evaluatiegesprek Bestuur en Inspectie;  

● Vrijdagmiddag 18 november: Start verGROENen schoolplein; 

● Woensdag 30 november:  Studiedag: alle leerlingen vrij (behalve groep Adelaar en Merel);  

● Maandag 5 december: Sinterklaas, leerlingen groep 1, 2 en 3 vanaf 12.00 uur vrij; 

● Donderdag 22 december: gezamenlijke kerstviering met ouders/verzorgers. 

 

Bijlagen Nieuwsbrief 2:  

• Herfstactiviteit IVN: Nacht van de nacht 
• Herfstvakantie-activiteiten Be Active & Creative 
• Flyer Ondersteuning bij ouderschap en opvoeding 
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Ds. E. Fransenlaan 1, 3772 TX Barneveld 
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