
 

Nieuwsbrief 3  
22 december 2022 (Schooljaar 2022-2023) 
 
 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  
Ook de periode tussen de herfstvakantie en kerstvakantie is al bijna weer voorbij. Nog twee 
dagen en dan is het kerstfeest. Dit jaar gelukkig geen vervroegde kerstvakantie door een 
lockdown in verband met corona. Ontzettend fijn dat we vandaag met elkaar kerst kunnen 
vieren. Komt u ook vanavond naar de kerst-belevingstocht in en om de school?!  

Er wordt op U/jou gerekend! 

 

Het echte kerstfeest vieren we natuurlijk pas komend weekend. In deze adventtijd kunnen we 
dromen… 

 

Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

  dromen van vrede voor mensen van heden. 

   Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

    

In geuren en kleuren vertellen van 

   wat wij al weten uit oude verhalen: 

   herders en sterren, een stal en een Kind, 

  omdat het kerstfeest bijna weer begint. 

 

Als team wensen we u fijne en gezegende kerstdagen en een gezond, voorspoedig 2023. We 
hopen u en uw kind vanavond, maar ook na de vakantie weer te ontmoeten.  

 

    Hartelijke groet, Mellani Miedema (directeur-bestuurder) 

 

Nieuwe leerlingen 
Na de kerstvakantie hopen er weer ruim 10 nieuwe leerlingen op onze school te starten of 
zij zijn net gestart. Best een spannend moment voor hen. Ze zijn van harte welkom! Ook 
binnen de groepen zal dat misschien de nodige veranderingen geven. We zijn blij dat we 
deze leerlingen nog een plaatsje kunnen geven binnen onze school. Vanaf nu zijn namelijk 
bijna alle groepen vol. Alleen leerlingen die door een verhuizing naar onze school komen of 
in een pleeggezin/gezinshuis geplaatst worden, gaan we de tweede helft van het schooljaar 
nog opnemen. Andere leerlingen (helaas) niet. Dat hebben we ook doorgegeven aan het 
samenwerkingsverband wat toelaatbaarheidsverklaringen afgeeft. We willen goed en 
passend onderwijs bieden, in de eerste plaats aan de leerlingen die we al op school hebben. 
Dat betekent ook dat er een grens is aan wat wij aankunnen.  
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Personeel 
Op dit moment zijn er nog steeds zorgen binnen het team. Drie collega’s, juf Margriet, juf 
Marike en juf Jenneke zijn afwezig. Voor het invullen van deze inval-vacatures is er 
regelmatig overleg geweest, o.a. per mail ook met de ouders/verzorgers van de betreffende 
groepen. In combinatie met de ‘gewone zieken’ waarbij inval geregeld moet worden, was 
het soms best puzzelen. We zijn als team blij met de komende twee weken waarin we 
kunnen bijkomen en opladen. We hebben met elkaar hard gewerkt! 

Eind november heeft juf Jorien afscheid genomen van het onderwijs, omdat zij meer tijd wil 
gaan werken in een woonwinkel. Gelukkig kunnen we juf Wieke Baris voorlopig inzetten als 
inval-leerkracht in groep 4, samen met juf Willianne en juf Marielle. 

Op dit moment staat er zowel voor groepsleerkrachten als voor een IB-er een vacature uit. 
Mocht u nog iemand weten, wijs hen dan op de informatie op onze website. Dank alvast! 

  

Klus-werkplaats 
In de missie/visie van onze school staat dat wij onze leerlingen ook op andere talenten willen 
aanspreken en praktische vaardigheden willen leren. We zijn daarom na de herfstvakantie 
op vrijdagmiddag gestart met de kluswerkplaats. Leerlingen van groep 8 gaan daar aan de 
slag om via een stappenplan iets moois te creëren, bv met hout. Juf Kitty heeft samen met 
juf Jenneke een aantal modules geschreven. Onder deskundige begeleiding van o.a. meester 
George als (oud)-meester Martin is er fanatiek geklust aan een sleutelkastje.  
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Verkeersveiligheid bij de school 
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 of te parkeren 
op de stoep. De regel is dat u uw auto kunt parkeren binnen de 
parkeervakken naast de school of bij de kerk. Meelopen mag 
natuurlijk altijd! De schoolbussen zetten de leerlingen op het 
schoolplein af. Vanuit de gemeente hebben we gehoord dat er 
in de komende maanden strikter gecontroleerd zal gaan 
worden wat betreft het parkeren. Ook wij willen graag dat alle leerlingen veilig kunnen 
oversteken en willen ergernissen en ongelukken voorkomen. 

  

Vervolg ouderavond over methode Veiligwijs:  
In het voorjaar van 2022 hebben we als school een ouderavond georganiseerd over onze 
nieuwe methode Veiligwijs, waarin het gaat over gezonde relaties en seksualiteit. De 
organisatie van deze methode biedt ouders/verzorgers nu een gratis webinar-serie aan. 
Zodra er meer informatie is en een link, zullen we u dat melden. 

 

Ter informatie: 

Online webinar serie; ‘Sta in je kracht’ 

Een nieuwe (gratis) webinarserie over relationele en seksuele opvoeding in het gezin. Hoe ga 
je het gesprek aan met je kind(eren)? Welke vragen kun je stellen? En welke vragen kun je 
verwachten? Wat is een ‘normale’ seksuele ontwikkeling? Elke avond zal er een specifiek 
thema aan bod komen, zoals: Hoe geef ik mijn eigen waarden mee? Waar kan ik rekening 
mee houden als mijn kinderen in de puberteit komen en hoe kan ik hen begeleiden?    

Arjet Borger, Jolanda Penninkhof, Myrthe Kelder en andere experts zullen jullie 
meenemen in deze serie. Naast veel bruikbare informatie, tips en achtergrond is er 
ook ruimte voor vragen.  

Data:  dinsdag 17 januari;  woensdag 25 januari;  donderdag 2 februari en 
donderdag 16 februari 2023.  De avonden zijn van 19.30 tot 20.30 uur.  

Uitgebreidere informatie en hoe de aanmelding verloopt volgt in het begin van het nieuwe 
jaar. Je kunt deze vier online sessies volgen vanuit je eigen huiskamer en bent verder tot 
niets verplicht. 

 

MR 
Tijd voor een berichtje vanuit de MR!  
Aan SBO de Vogelhorst is een Medezeggenschapsraad (MR) 
verbonden die de belangen van de ouders/verzorgers, de 
leerlingen en het personeel behartigt van onze prachtige 
school. 
De MR is een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie en  
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praat/denkt mee, adviseert en beslist mee over het beleid van de school. De MR bestaat uit 
6 leden waarvan de helft uit de personeelsgeleding en de andere helft uit de oudergeleding.  
 
In de MR zitten namens alle ouders/verzorgers van De Vogelhorst: Joanne Heida (ouder 
leerling groep 8), Gerda van de Pol (ouder leerling groep 7) en Jan van Ee (gezinshuisouder 
leerling groep 7). Namens het personeel zitten in de MR: Mariëlle Slijkhuis, Marlies 
Deneken en Lieneke Hovestad. 
We vergaderen zo’n 6 á 7 keer per jaar, waarbij directie, maar soms ook meerdere 
bestuursleden aanschuiven om diverse zaken te bespreken. We maken notulen van de 
vergaderingen en een jaarverslag. Het jaarverslag is te vinden op de website van de school.  
Voor het schooljaar 2023-2024 hebben we weer nieuwe versterking nodig voor in de 
oudergeleding. Dus heeft u belangstelling, spreek één van ons aan of vergader een keer mee. 
Heeft u vragen, opmerkingen of onderwerpen die we als MR een keer moeten bespreken, 
dan kunt u altijd mailen naar mr@devogelhorst.nl 

 

Terugblik:  
Voorlezen groepen 7 in groep 1-2 

     
 

Vergroenen schoolplein 
Was u er op 18 november jl. bij? Het was een prachtig moment toen we met alle leerlingen 
een start maakten door het planten van een boom op het schoolplein. Er was daarna groene 
limonade en groene cake in de school. Ook 
stond er een prachtig stuk met foto in De 
Barneveldse Krant. Er moet nog het nodige 
gebeuren in de komende maanden, maar dit 
maakt ons al best trots… 

 

 

 

 

 

 

Barneveldse Krant, 18 november 2022 

 

Grijs schoolplein in Barneveld krijgt groene metamorfose 

mailto:mr@devogelhorst.nl
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Schoolontbijt, 5 november jl. 
Met dank aan onze sponsoren:  

  

 

  
 

 

 

 

Sinterklaas 
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Schoolkostenregeling Gemeente Barneveld     

Voor inwoners met een laag inkomen en schoolgaande kinderen: eenmalig een extra 
bedrag! De schoolkostenregeling is een tegemoetkoming voor minima met schoolgaande 
kinderen tot en met 17 jaar. Inwoners die de regeling voor schooljaar 2022/2023 hebben 
ontvangen, krijgen eenmalig een extra bedrag op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. 
De inwoner krijgt hierover een brief. 
De schoolkostenregeling kan aangevraagd worden door de inwoners. Als ze dit uiterlijk 31 
december 2022 doen, krijgt de inwoner ook het eenmalige extra bedrag bovenop de 
bestaande schoolkostenregeling 
 
Aanvragen schoolkostenregeling en individuele inkomenstoeslag 
De inwoner kan de regelingen aanvragen via www.berekenuwrechtplus.nl, klik vervolgens op 
Barneveld. Via onderstaande QR-code kom zo rechtstreeks op de juiste plek terecht. Scan de 
code daarvoor in met de telefoon. 
 
Let op: de verhoogde bedragen worden alleen toegekend bij aanvragen tot 
en met 31 december 2022. Vanaf 2023 gelden weer de vaste normale 
bedragen. 
Heeft u vragen over de regelingen? Bel dan naar 140342. 
 

 

Vakantie-activiteiten bibliotheek Barneveld : 

Tijdens de kerstvakantie worden er leuke activiteiten georganiseerd in de bibliotheek van 
Barneveld https://barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl/  
 
Belangrijke data om alvast te noteren: 

● Vrijdag 23 december 2022: start Kerstvakantie t/m zondag 8 januari 2023; 

● Woensdag 25 januari – vrijdag 3 februari 2023: Toetsperiode;  

● Donderdag 9 februari 2023:  Studiedag, alle leerlingen vrij (behalve groep Adelaar en Merel);  

● Vrijdag 10  februari 2023: leerlingvrije dag: alle leerlingen vrij; 

● Vrijdag 17 februari 2023: Rapport mee; 

● Maandag 20 februari – vrijdag 24 februari 2023: Week van de ouder - / advies en 

rapportgesprekken; 

● Vrijdag 24 februari: start Voorjaarsvakantie   t/m zondag 5 maart 2023. 

 

Bijlagen Nieuwsbrief 3: activiteiten voor in de kerstvakantie:  

- poster Sportconnector 
- 2 posters Be active & Be creative 

 _________________________________________ 

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

www.devogelhorst.nl 

http://www.berekenuwrechtplus.nl/
https://barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl/

