
Aan de ouders, 
Vorige week hebben de startgesprek-
ken plaatsgevonden. De avonden zijn 
goed verlopen. We zijn blij dat het 
weer mogelijk was om elkaar te spre-
ken over de ontwikkeling van uw kind
(eren). 
 
Luizen 
In verschillende groepen is er hoofd-
luis geconstateerd. De ouders van de-
ze groepen zijn al op de hoogte ge-
bracht. We willen u vragen goed in de 
gaten te houden of uw kind luizen 
heeft. Wanneer uw kind luizen heeft 
meld dit dan bij de groepsleerkracht. 
Op de site van het RIVM vindt u infor-
matie hoe u kunt controleren op 
hoofdluis en hoe u hoofdluis moet be-
handelen.  
 
Afscheid Tiemen 
In een eerder bericht schreven we al 
dat onze conciërge Tiemen binnen-
kort afscheid van ons zal nemen. Per 1 
november treedt hij uit dienst.  
Uiteraard zal er voor die tijd nog een 
afscheidsfeest georganiseerd worden. 
Hieronder licht Tiemen zelf zijn ver-
trek toe. 
 
Na vele gezellige jaren kwam er een 
nieuwe uitdaging op mijn pad. Een 
baan waarin ik de hele dag kan doen 
wat ik als conciërge altijd het leukste 
vond: het onderhoud en opknappen 
van gebouwen. Dit ga ik doen als faci-
litair medewerker bij BSO+ De Loofles.  
 
 

Ik ga de kinderen en collega’s zeker 
missen en hoop een zeker zo leuke 
werksfeer tegen te komen in mijn 
nieuwe baan. -Tiemen-  
 
Typecursus Typical Me 
Bij voldoende aanmeldingen wordt er 
door Typical Me een typecursus aan-
geboden bij ons op school. Dit is ge-
richt op de kinderen uit de groepen 6 
t/m 8. Van de cursusleidster heb ik 
begrepen dat er zich inmiddels enkele 
leerlingen al hebben aangemeld. Ech-
ter nog niet voldoende om te kunnen 
starten. In de bijlage vindt u meer in-
formatie over de typecursus die Typi-
cal Me aanbied.  
 
Voorstellen 
In deze nieuwsbrief willen we u graag 
voorstellen aan Menno van der Heide. 
Menno heeft in het tweede jaar van 
zijn opleiding al stage bij ons gelopen 
en inmiddels zit hij in zijn laatste jaar. 
In februari zal hij zijn LIO-stage gaan 
lopen in groep 6. Tot die tijd gaat hij al 
één dag in de week aan de slag als 
leerkrachtondersteuner. Dit zal zijn op 
de donderdag. Hij zal deze dag enkele 
lessen geven aan groep 6 en kinderen 
uit verschillende groepen extra bege-
leiding geven.  
 
Bij uitval van leerkrachten kan Menno 
worden ingezet voor een groep. Men-
no heeft al aangegeven meerdere da-
gen beschikbaar te zijn om in te val-
len. Daar zijn we erg blij mee. Hieron-
der stelt Menno zichzelf voor: 
 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Menno van der Heide en 
ik zal vanaf 1 oktober op de donderda-
gen werkzaam zijn als leerkrachton-
dersteuner. Momenteel zit ik in mijn 
afrondende fase van de studie leer-
kracht basisonderwijs op de CHE. Een 
kleine drie jaar geleden heb ik op de 
Bron stage mogen lopen en dit is mij 
destijds zo goed bevallen dat ik graag 
terugkom! Halverwege het jaar zal ik 
ook hier mijn Proeve van Bekwaam-
heid (LIO-stage) gaan doen in groep 
6. Ik kijk uit naar een leerzame perio-
de! 

Groetjes, 
Menno van der Heide 
 
Agenda 
25-09 alle leerlingen vrij i.v.m. studie-
dag 
 
Verjaardagen 
07-10 Tiemen 
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Wildcamera 
Het ecologisch adviesbureau Silvavir is bezig met een tuintellingsproject in de 
gemeente Barneveld met behulp van wildcamera’s. In dit project onderzoeken 
we of er zoogdieren gebruik maken van onze tuinen. Het stedelijk gebied 
wordt al veel gebruik gemaakt door wilde planten en dieren. De grote vraag is 
in hoeverre zoogdieren zich hebben aangepast aan het stedelijk gebied. Namelijk het gebruik van tuinen door zoogdieren 
is nog zeer weinig over bekend.  
 
Met behulp van wildcamera’s, die in de nacht en overdag foto’s maken van de dieren die voorbij een bewegingssensor 
lopen, kan er onderzocht worden wat voor zoogdieren gebruik maken van onze tuinen. De dieren in de tuin worden voor 
de camera gelokt door middel van een geurstation, wat bestaat uit een blikje sardines. De wildcamera staat 4 weken in 
een tuin en na die 4 weken kan er gekeken worden of de wildcamera foto’s heeft gemaakt van dieren.  
 
Op dinsdag 6 oktober komt een vrijwilliger langs in de groepen 5 t/m 8 om een korte presentatie te houden aan de kin-
deren over het project. We willen graag de kinderen leren wat er allemaal in de tuinen rond kunnen lopen aan dieren. Als 
de kinderen en u het leuk vinden om aan het project mee te doen, kunt u zich aan-
melden, door te mailen naar: lisa.vanderbijl@hvhl.nl 
 
Met betrekking tot COVID-19 kunt u met behulp van een protocol zelf de wildcamera 
plaatsten, die u overhandigd krijgt van onze vrijwilligers. Ook kan er een vrijwilliger 
langs komen om zelf persoonlijk de wildcamera op te hangen, met daarbij de 1.5 me-
ter in acht.  

Bedankje 
Voor de zomervakantie ontvingen wij van zes boeren familie een leuke verrassing als dank voor de inzet in het voorgaande 
jaar. Een heel leuk gebaar! 
 
Tegelijkertijd wilden zij met deze actie een boodschap geven. Uit onderzoek van stichting Agrifacts blijkt in schoolboeken 
vaak verkeerde of suggestieve informatie te staan met betrek-
king tot het boeren bestaan. Dit is vooral terug te vinden in het 
vak Wereld Oriëntatie. Zij vroegen ons om hier als leerkrachten 
alert op te zijn.  
 
We vinden het als school zeker belangrijk om de kinderen een 
evenwichtig beeld mee te geven. Om dit te kunnen doen is het 
belangrijk een open gesprek te voeren en alle kanten van een 
thema te belichten. Daar is zeker in de methode Blink, die wij 
inzetten voor Wereld Oriëntatie, veel ruimte voor.  


