
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nummer 10, 17 februari 2021 

 

 

 

Agenda 

22 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie 

Vrijdag 19 maart: rapporten mee 

Week van 22-26 maart: oudergesprekken n.a.v. de rapporten 

24 maart: studiedag vervalt 
 

 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 07 (15/02 - 19/02) Geef alles   Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7: 1-10 

Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden. 

Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse 

bezettingsleger. Die man is gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft 

zijn knecht een ziekte die naar niemand luistert. Hoewel… De centurio gelooft dat de 

ziekte misschien wel naar Jezus luistert. ‘Spreek Heer, Uw woord is genoeg’, zegt hij. 

En zo is het! 

Lied van de maand februari: Opwekking 715 (naar psalm 84): Wat hou ik van uw huis 

 
In en om de groepen 
Wat fijn was het vorige week om de kinderen in het gebouw te mogen begroeten na 

zo’n lange periode! Acht weken, langer dan de zomervakantie duurt, dat is een lange 

periode. 

Er is weer hard gewerkt en veel tijd besteed om aan elkaar te wennen en samen 

plezier te hebben in de groepen. Ook al is het door de coronamaatregelen niet 

mogelijk om met andere groepen buiten te spelen en zelfs in de eigen groep vooral 

met het eigen groepje samen te werken.  
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Helaas werkte afgelopen maandag het weer tegen door de dooi-inval die met ijzel 

gepaard ging en besloot ons bestuur dat de locaties gesloten bleven. Dat was een 

domper voor velen. We zijn ons er van bewust dat na alle weken van thuisonderwijs 

dit voor veel gezinnen een onaangename verrassing was. 

 

We hopen dat nu alle calamiteiten achter de rug zijn; als team kijken we ook erg uit 

naar een ‘gewone’ periode. Dat de maatregelen rond het corona-virus ons nog wel 

een  tijdje zullen vergezellen zullen we daarbij voor lief moeten nemen. 
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Wisseling van de wacht 

Vanaf 1 februari jl. heeft Rodiecke van Leeuwen de directietaken overgenomen van 

Joke van de Laar. Een bijzonder moment, zo ervaren zij beiden! 

De foto geeft weer hoe het de komende periode zal zijn, Rodiecke pakt de directierol 

op en Joke is nog even twee dagen per week op school om de inwerkperiode zo 

geruisloos mogelijk te laten verlopen.  

 

                                 
 

Beste ouders,    

Mijn eerste drie weken als jullie nieuwe Locatiedirecteur zitten er bijna op.  Het zijn 

in alle opzichten drie hele bijzondere weken geweest.    

De afgelopen periode heeft veel van de flexibiliteit van ouders en kinderen 

gevraagd!    

Daar waar ik kan meedenken en zoeken naar alternatieven om het fysieke onderwijs 

zoveel mogelijk continuïteit te bieden, zal ik het zeker niet nalaten. Daarom heb ik 

besloten om de geplande studiedag op 24 maart te laten vervallen. Op deze 

manier worden ouders niet wederom belast met een  “vrije” dag en kunnen de 

kinderen naar school.    
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We zouden in deze tijd bijna vergeten, dat er ook dingen goed gaan en goed zijn.  Ik 

zie kinderen, die met zoveel plezier weer naar school gaan en genieten van de 

omgang met elkaar en hun leerkracht. Hoe mooi was het om de afgelopen week 

kennis te maken met alle leerlingen van De Vlindertuin. Aan de hand van een 

“kletspot” heb ik in alle groepen de meest uiteenlopende vragen mogen 

beantwoorden.    

  

Naast een kennismaking met de leerlingen, hebben alle ouders vorig week ook een 

filmpje van mij ontvangen. In dit filmpje verwijs ik naar deze nieuwsbrief voor een 

schriftelijke kennismaking:     

  

Ik ben geboren in 1975 (met rekenhulp… ik ben 45 jaar oud) in Nunspeet en kom uit 

een echt onderwijsgezin. Na de PABO in Ede, startte ik mijn onderwijsloopbaan in 

Almere. Als beginnend leerkracht ontwikkelde ik al snel interesse voor kinderen, die 

op een andere wijze leren en zich gedragen. Om die reden heb ik mijn speciaal 

onderwijsbevoegdheid gehaald en ben verder door gaan leren voor Intern 

Begeleider. In die functie ben ik doorgegroeid naar bovenschools zorgcoördinator. 

Na een periode van 10 jaar heb ik de overstap gemaakt van Almere naar het Gooi en 

ben gaan werken in het particuliere onderwijs. Een prachtige leerervaring, maar 

tevens een behoorlijke uitdaging in combinatie met een jong gezin. Dat maakte dat 

ik in 2010 dichterbij huis wilde gaan werken en zo terecht ben gekomen op de 

Beatrixschool in Nijkerk. Hier heb ik de afgelopen 10 jaar mijn ervaring  kunnen 

uitbreiden op gebied van coachen, leidinggeven en het samensmelten van opvang 

en onderwijs. En met deze ervaring hoop ik, samen met een prachtig 

team,  kinderen van 0 tot 12 jaar een plekje te geven op De Vlindertuin waar ze zich 

volop kunnen ontwikkelen.     

  

De passie voor mijn werk is groot, maar er gaat er niets boven de liefde voor mijn 

twee kinderen. Ik heb een dochter van 13 jaar, die in de tweede klas van het 

Voortgezet Onderwijs zit, en een zoon van 9 jaar in groep 6. Samen met mijn man en 

diens zoon vormen we een samengesteld gezin. In mijn vrije tijd vind ik een mooie 

balans tussen een ontspannen (enorme boekenwurm) en meer actieve levensstijl 

(wandelen, klussen, koken).    

  

Zoals aangegeven in het filmpje hoop ik van harte dat er een moment mag komen, 

waarin ik ouders weer op locatie mag ontmoeten en spreken. Iets om heel erg naar 

uit te zien!    

 

Met vriendelijke groet,  

Rodiecke van Leeuwen. 
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Cadeautjes bij de start 
Wat een verrassingen voor de kinderen! Toen eindelijk de eerste schooldag aanbrak 

in ons nieuwe gebouw, waren er cadeautjes! Want ook al kon er geen officieel 

openingsfeest zijn, het was wel een bijzonder moment. 

De AC (activiteiten commissie) heeft het afgelopen jaar minder uitgaven gehad omdat 

er heel veel activiteiten voor de kinderen zijn afgeblazen. Dat maakte dat er ruimte 

was voor andere dingen. 

Alle kinderen kregen een drinkbeker met naam. Een mooi duurzaam cadeau, dat 

maakt dat er geen wegwerpdrinkpakjes meer mee naar school hoeven! Daarnaast 

kregen alle kinderen van groep 3 t/m 8 een etui en de kinderen van groep 1 en 2 een 

vrolijke sleutelhanger. Alles in het thema van De Vlindertuin. 

Dan zijn de nieuwe sportshirtjes ook door de AC cadeau gedaan. We hopen dat er snel 

een moment komt dat de kinderen deze een keer kunnen dragen, bij een 

sporttoernooi, schoolreis of excursie.  

We bedanken de ouders van AC van harte! Geweldig dat jullie dit geregeld hebben 

voor de kinderen, super! 
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Over de Cito-toetsen en het rapport 
In januari vindt normaal gesproken de afname plaats van de midden-toetsen van 

CITO. U krijgt dan altijd de resultaten te zien in het rapport. Deze winter verloopt het 

op school allemaal anders dan we hadden gepland, door de schoolsluiting tijdens de 

lockdown. Nu we allemaal weer op school zijn is het van belang dat we goed in kaart 

brengen wat de kinderen hebben geleerd tijdens het thuisonderwijs. De leerkrachten 

bekijken door middel van observaties van het werk en, indien nodig, door afname van 

toetsen hoe de kinderen zich hebben ontwikkeld. Waar nodig zullen zij kinderen extra 

ondersteuning of herhaling bieden.  

Enkele dagen na de voorjaarsvakantie zullen wij starten met het afnemen van de CITO-

toetsen in de groepen 3 t/m 7. Groep 8 hoeft deze toetsen niet te maken, omdat die 

eind april de IEP-eindtoets maakt. In het rapport en tijdens de oudergesprekken (op 

afstand, waarschijnlijk digitaal/telefonisch) zullen wij u informeren over de 

ontwikkeling van uw kind.  

 

Welkom op De Vlindertuin 
We heten de volgende kinderen welkom: 

in groep 1-2a Yinthe van Beerschoten, Jill van den Brink, Tess Demmer, Milan van 

Middendorp, Sarah Scheijgrond, Liv Schouten, Pieter Versluis en Yara Verhoef. Esmee 

van de Scheur startte in groep 3. Allemaal een fijne tijd gewenst op De Vlindertuin! 

 

Oudertevredenheidspeiling 

Eind 2020 is de oudertevredenheidspeiling afgenomen. In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief vindt u de samenvatting. De resultaten zijn afgezet tegen de landelijke 

gemiddelden van deze enquête.  In grote lijnen is een positief beeld te zien, daar zijn 

we blij mee. Deze en de punten die minder goed gescoord hebben verwerken we in 

een analyse en zijn mogelijk een ontwikkelpunt voor de komende Locatieplanperiode.  

In de analyse nemen we ook resultaten van de leerlingtevredenheidspeiling en de 

personeelstevredenheidspeiling mee. De analyse is geen doel op zich, maar vooral 

bedoeld om te kijken naar wat extra aandacht nodig heeft, wat mogelijk anders moet 

en wat belangrijk is om te behouden. 

Wat niet heel duidelijk in de samenvatting naar voren komt, maar wel in details van 

de enquête, is dat een aantal zaken lastig te beoordelen is omdat ouders al zo lang 

niet of nauwelijks binnen in het gebouw komen. Er zijn wel contacten, maar deze zijn 

formeel en online of telefonisch. Het informele praatje wordt hierbij gemist, net als 

het ervaren van de sfeer door bijvoorbeeld de kinderen even naar binnen te brengen.  

We realiseren ons dat en nemen dit gegeven mee. We gaan op zoek naar alternatieven 

om dit informelere contact wel te realiseren. 

In de MR bespreken we de analyse van de drie peilingen en welk gevolg er aan 

gegeven zal worden in de nieuwe Planperiode. 
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Tot besluit - persoonlijk 
Deze nieuwsbrief is de laatste die ik schrijf. Bijna 14 jaar heb ik deze taak als onderdeel 

van mijn werk als directeur van eerst De Hoeksteen en nu De Vlindertuin, met veel 

plezier uitgevoerd. Schrijven over wat er allemaal speelt, er een foto bij maken of 

zoeken, informeren, het deed me altijd plezier om er een verhaal van te maken waar 

u als ouders wat aan had. Ik hoop dat dit ook zo is ervaren.  

De nieuwsbrief blijft natuurlijk, onze nieuwe directeur, Rodiecke van Leeuwen zal hier 

voortaan invulling aan geven. Ik blijf ook nog even, alleen is mijn rol nu op de 

achtergrond, veel kleiner en met andere taken. Tot eind april heb ik van ons bestuur 

de gelegenheid gekregen mijn werkende leven hier af te bouwen op deze manier. Ik 

ondersteun de nieuwe directie waar zij behoefte heeft en zal in overleg met de intern 

begeleider met kleine groepjes kinderen werken als extra ondersteuning. 

We hebben met elkaar 26 april geprikt als datum waarop we misschien een 

combinatie van een afscheidsfeestje en een leuke activiteit voor de kinderen t.g.v. de 

opening van de nieuwe locatie kunnen combineren. De tijd zal het leren of dit 

inderdaad zo kan. U hoort het t.z.t. 

 

Het is best apart om een stukje als dit te schrijven. Loslaten van taken is een 

bijzondere ervaring, zeker omdat het betekent dat er geen ander werk voor in de 

plaats komt, zoals wanneer je van baan/ werkgever wisselt. Maar het valt me niet 

tegen, merk ik. Na een zeer intense periode, waarin er veel geregeld moest worden 

rond de afronding nieuwbouw, bestellingen van meubels en materiaal  en het 

organiseren van de verhuizing, is het een verademing om nu in De Vlindertuin te 

mogen werken met een beperkt takenpakket. En de kans te hebben om te zien hoe 

alles hier in gebruik is genomen, hoe de kinderen spelen op het plein en te ervaren 

hoe leuk het is om de kinderopvang en BSO binnen onze muren te hebben.  Nog even 

deel uit te mogen maken van het team zonder eindverantwoordelijk te zijn. Daar ben 

ik heel dankbaar voor. 

Ik kijk terug op een mooie, dynamische, leerzame, intensieve en bijzondere periode 

uit mijn werkzame leven. Het was me een plezier leiding te mogen geven aan de 

school/ het kindcentrum. Samen met een team dat er altijd voor is gegaan. Daar past 

mij ook maar een woord: dankbaarheid.  

Ik hoop u als ouders in de periode tot eind april nog te ontmoeten, en anders op de 

genoemde datum. Tot die tijd zal ik met plezier mijn laatste periode hier op De 

Vlindertuin invulling geven.  

 

Hartelijke groet, 

 

Joke van de Laar- van der Pijl  
joke.vandelaar@pcogv.nl 

 

 

mailto:joke.vandelaar@pcogv.nl
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Bijlage 
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Mededelingen van anderen 

 
Maak samen met Groene Koen je wijk schoon! 
 
Beste mensen, 
De superheld Groene Koen ruimt al jaren afval op in Barneveld, maar hij kan het 

niet alleen. Het is veel te veel. Daarom vraagt hij de kinderen om hulp.  
 
Wanneer: zaterdag 20 februari 
Plaats:     je eigen omgeving 
Wie:         voor kinderen met (groot)ouders uit de hele gemeente Barneveld 
  
20 februari begint de voorjaarsvakantie. In deze tijd zitten we, noodgedwongen, 
veel binnen. Daarom hebben wij nu een actie waarbij we Corona-proof naar 
buiten te kunnen. Alleen, samen met een vriend of je gezin, een frisse neus halen 
en tegelijkertijd je omgeving opschonen! We trekken er op uit, gewapend met een 
vuilniszak en een zwerfvuilgrijper.  

Nodig iemand uit en ga samen aan de slag: een uurtje voor een schoon 

buurtje! 
 
http://www.barneveld.christenunie.nl/knuffeljegroen 
Geef je op: uiterlijk 16 februari. De grijper en vuilniszak worden bij je 
thuisbezorgd. 
 
Op zaterdag 20 februari kun je tussen 15 en 17 uur het zwerfafval inleveren op 
de parkeerplaats aan de Kapteijnstraat in het centrum van Barneveld. 
Daar staat een Scharrelbak van de gemeente.  
En wij staan daar natuurlijk. Om jou iets lekkers te overhandigen. 
En degene met het meeste afval krijgt een mooie prijs!! 
 
Doe mee! 
Samen voor een schonere Barneveld! 
 

 

Met vriendelijke groet, 
Fractie en bestuur ChristenUnie Barneveld 

http://www.barneveld.christenunie.nl/knuffeljegroen

