
 

  
 
 

              Een goed begin is het halve werk!  
 

Nieuwsbrief 08 september 2016 

 

De Wheemschool - Frans Halsstraat 111 - 3781 EV Voorthuizen - 0342 471642 - www.wheemschool.nl 1 

 

 

 

 

 Agenda 

08 sept. Gebedskring 

15 sept. Streetwise 

16 sept. Fietscontrole 

19-22 sept.  Open morgens groep 2 

20 sept. Info-avond gr. 4 t/m 6 

22 sept. Info-avond gr. 3 
  Nieuwsbrief 

26 sept. Info-avond gr. 7-8 

  

 
 
 

 Nieuw schooljaar 

Beste ouder/verzorger, 
 
Het schooljaar is al weer bijna 3 weken oud. We hopen dat 
uw kind in haar/zijn groep is gewend en het naar haar/zijn zin 
heeft. Graag willen we aansluiten bij de onderwijsbehoeften 
van uw kind. Hiertoe hebben we kind-gesprekken gevoerd en 
zijn er omgekeerde tien-minuten gesprekken geweest. 
Via het ouderportaal kunt u de resultaten van uw kind volgen. 
We adviseren u dit regelmatig te doen. Zeker omdat het 
eerste rapport pas in februari verschijnt.  
Mocht u vragen/suggesties etc. hebben: U bent van harte 
welkom. We willen graag een open school zijn waarin 
toegewijd, verbonden en ontspannen gewerkt wordt aan de 
ontwikkeling van uw kind. 
De komende weken staan er veel leuke en leerzame 
activiteiten op de agenda. Zo hopen we op 14 september de 
schoolbieb feestelijk te openen en is er op 15 september de 
ANWB-Streetwise dag. 
Een mooi begin van het jaar. Natuurlijk staat er dit jaar meer 
op de rol. Hiervoor kunt u De Wheemschool Agenda 
raadplegen en we houden u ook op de hoogte via de website. 
Een fijn schooljaar toegewenst! 
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Juf Gertrude 

We zijn dankbaar dat erg goed gaat met de gezondheid van Juf Gertrude. Ze geeft de ochtenden les 
in groep 4a en gaat dit uitbouwen met de middagen. We hopen dat ze op korte termijn op maandag, 
dinsdag en de woensdagochtend weer les kan geven. Samen met juf Linda heeft ze dan de 
verantwoordelijkheid voor groep 4a. 
In de tussentijd werkt ze op deze dagen samen met Juf Geertje. Juf Geertje is er nu ook op de 
ochtenden bij om de groep goed te leren kennen en geeft nu nog op de middagen les. Op termijn 
gaat juf Geertje leerkrachten ondersteunen in de groep, leerlingen die dat nodig hebben buiten de 
groep en ze gaat kinderen begeleiden op de leerpleinen. 
Juf Geertje is voor ons een bekende. Ze was vorig jaar leraar in opleiding voor groep 6. Ze is in juni 
afgestudeerd en mag zich gediplomeerd leraar noemen. Van harte gefeliciteerd en welkom op onze 
school. 
 

Studenten 

Uw kind kwam misschien thuis met de mededeling dat er een nieuwe meester/ juf in de groep is. Dat 
klopt. Er zijn verschillende studenten op onze school. We hopen dat ze veel bij ons kunnen leren. Het 
is ook mooi dat ze nieuwe ideeën in onze school brengen. Van harte welkom! 
 

 
 

Omgekeerde tien-minuten gesprekken en 
informatieavonden  
De projectgroep ouderbetrokkenheid heeft het afgelopen 
schooljaar veel in gang gezet. Alles gericht op een optimale 
samenwerking met u. Zo hebben we een digitaal rapport en 
heeft u snel inzage in de resultaten van uw kind via het 
ouderportaal. Daarnaast zijn we dit jaar gestart met kind en 
ouder-kringgesprekken (omgekeerde tien minuten- 
gesprekken).  Volgens de leerkrachten heeft dit veel 
waardevolle informatie opgeleverd. Het was voor u ook de 
eerste keer en het was misschien wel even wennen. We gaan 
als team binnenkort evalueren, zodat we daar waar nodig zaken kunnen verbeteren. Mocht u 
suggesties of adviezen hebben dan horen we dat graag en nemen we ze mee tijdens deze evaluatie. 
U kunt ze mailen naar de projectleider Juf Annemieke (annemieke@wheemschool.nl).  
  

Naomi de Haan do en vr Groep 3 Simone 

Anne Kleijer do  Groep 2 Marja 

Lotte Dobbelaar ma, di en wo Groep 7 Sandra/Jacqueline 

Shirley van de Hee do Groep 1 Rianne 

Shirley van de Hee vr Groep 2 Marja 

Shirley van de Hee Later dit jaar op di Groep 1 Marlies 

Remon Geurts do en vr Groep 8 Bertha 

Naomi Wolters di Groep 1 Betsy 

Vincent Trouw Week voor de herfst- 
vakantie 

Groep 4 Anneke/Alice 

mailto:annemieke@wheemschool.nl
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Ook op de komende informatieavonden is er ruimte om verbetervoorstellen te doen. Daarnaast 
willen we met u nadenken hoe we deze bijeenkomsten kunnen verbeteren, zodat ze aansluiten bij 
uw behoeften. U kunt daarnaast ook nader kennismaken met de ouders van andere kinderen uit de 
groep en krijgt u informatie over de groep. Op deze wijze werken we aan een open communicatie  en 
leren we de wederzijdse verwachtingen kennen.  
We hopen dan ook op een goede opkomst. Er is ook gelegenheid om koffie/thee met elkaar te 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
dinsdag 20 september 2016 
Groep 4a,4b en 5 : 19.00 uur 
Groep 6  : 20.00 uur 
Groep 6-7  : 20.00 uur  
donderdag 22 september 2016 
Groep 3  : 19.00 uur 
maandag 26 september 2016  
Groep 7 en 8  : 19.30 uur 
 
De open morgens van groep 2 zijn op 19, 20, 21, 22 en 23 september 
 

Streetwise  
Op donderdag 15 september is er op onze school een Streetwise programma. Streetwise is een 
product van de ANWB. Op school nemen we allerlei maatregelen om de verkeersveiligheid te 
vergroten. Eén ding is echter moeilijk te ‘regelen’: het gedrag van andere verkeersdeelnemers. 
Kinderen leren alleen in de praktijk hoe ze beter kunnen omgaan met het drukke verkeer. De ANWB 
heeft een leuk en leerzaam verkeersprogramma dat aansprekend is voor leerlingen van de 
basisschool. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen , zoals electro- en rijlesauto’s, zebrapaden, 
verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours wordt de praktijk nageboost. 
Voor het onderdeel van groep 5-6 wordt de Frans Halsstraat ten hoogte van de Noordersingel 
afgesloten. U kunt uw kinderen wel via deze route naar school brengen. 
Meer informatie kunt u vinden op http://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/informatie-
voor-scholen-en-gemeenten. 
 

Fietscontrole  
Op 16 september is er een fietscontrole. Rijwielhandel van Beek 
(www.vanbeekfietsen.nl) wil deze controle voor ons uitvoeren. Alle 
kinderen vanaf groep 3 mogen met hun fiets naar school komen. Niet 
ter plekke te repareren gebreken aan de fiets worden aan u 
doorgegeven, zodat u die kunt herstellen en uw kind veilig deel kan 
nemen aan het verkeer. 
 

Oversteken bij school 
De kinderen van groepen 1en2 worden door de ouders bij de leerkrachten aan de zijkant van de 
school opgehaald. Dit wordt door een ieder ervaren als veiliger. Kinderen kunnen nu niet meer 
(onverwachts) alleen oversteken. 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar huis. Als u dit nog niet veilig voor uw kind 
vindt, gaan wij ervanuit dat u uw kind zelf ophaalt en eventueel helpt oversteken.  
 

  

http://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/informatie-voor-scholen-en-gemeenten
http://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/informatie-voor-scholen-en-gemeenten
http://www.vanbeekfietsen.nl/
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Studiemiddag 

Op woensdagmiddag 07 september is er door de projectgroep Talenten een studiemiddag 
georganiseerd. We vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten kunnen ontplooien. Ieder kind 
heeft talenten en deze hebben ruimte nodig om te groeien. Onze stip op de horizon is: 
- Kinderen ontdekken hun talenten en groeien hierin; 
- Leerkracht als  “talentmanager” geeft ruimte voor groei; 
- Een schoolbrede weekplanning geeft tijd voor groei. 
 Om dit te kunnen bereiken hebben we de volgende doelen gesteld: 
- geleidelijk werken naar een weekplanning met ruimte voor talentontwikkeling; 
- doorgaande leerlijnen m.b.t. zelfstandigheid, zodat het voor kinderen duidelijk is hoe we binnen de 
school werken; 
- het vergroten van de effectieve leertijd; 
- het vergroten van de motivatie van leerlingen. 
 
Dit is een veranderingsproces binnen onze school, waar we op deze middag een start mee maken. 
We denken dat we op deze wijze nog beter kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind en we  
hebben er zin in. 
 

Oplossingsgericht communiceren 

Het opvoeden van kinderen is nogal eens hard werken. Vaak doen kinderen het goed, maar de weg 
naar volwassenheid zit soms vol met hobbels en verloopt ook in gezinnen met de nodige tegenslag. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld biedt ouders van kinderen en pubers een 
vaardigheidstraining aan, gericht op ‘oplossingsgericht communiceren’. 
Er is een cursus in het CJG, Bouwheerstraat 52 in Barneveld op 21 en 28 september en 5 en 12 
oktober 2016 van 19.30-21.00 uur. 
Deze cursus is geïnspireerd op “Kids’ Skils”, een oplossingsgericht methode om kinderen te helpen bij 
het overwinnen van allerlei problemen. Tijdens de cursus krijgt u praktische handvatten voor het 
opvoeden van kinderen, die ook bruikbaar zijn in de communicatie met volwassenen. Er worden  
verschillende praktische oefeningen gedaan en ervaringen met andere ouders gedeeld. 
Het heeft de voorkeur in de avonden te volgen met een medeopvoeder (partner, oma, vriendin, zus 
etc. U kunt u opgeven via info@cjgbarneveld.nl of 0342-414816. Zie ook: www.cjgbarneveld.nl  
 
  
 
 

  

mailto:info@cjgbarneveld.nl
http://www.cjgbarneveld.nl/
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Breng zendingsgeld mee 

De kinderen van onze school sponsoren twee kinderen. Eén daarvan was Mathias Barrios Plama uit 
Colombia die wij sponsorden via Woord en Daad. Mathias heeft het sponsorprogramma verlaten, 
omdat Mathias zijn familie hem ingeschreven heeft bij een overheidsschool. Op zichzelf positief 
nieuws: de overheid neemt steeds meer verantwoordelijkheid. 
De steun voor Mathias is niet meer nodig. Toch zijn er nog steeds veel kinderen die in armoede 
leven. We sponsoren nu Julian Ballen Valencia uit Columbia. Door het geld wat wij geven ontvangt 
Julian kwaliteitsonderwijs, komt in aanraking met het evangelie, eet gevarieerd, krijgt kleding en 
medische zorg. Wilt u ook bijdragen?! 
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De eerste week in groep 8! 
 

Wij zitten in groep 8 bij juf Bertha en juf Corine. De eerste week kregen we al huiswerk mee. 
En het leek net of we in het eerste zaten want we moesten een boek kaften. We hadden de 

eerste schooldag al gelijk heel veel besproken over het einde van het schooljaar.  
 

Groep 8 zag er voor het einde wel leuk uit: kamp, musical, snoep strooien en scholen 
bezoeken. Het leek wel cool om zelf leuke dingen te doen terwijl andere moeten werken! In 
april hebben we de CITO Toets. De meeste kinderen uit onze klas weten al naar welke school 

ze willen en welk niveau, maar dat is soms nog niet helemaal duidelijk. 
 

De juffen zijn wel te doen soms zijn ze streng maar dat is dan ook wel nodig met onze klas. Juf 
Corine werkt op maandag en dinsdag. Juf Bertha werkt op woensdag en donderdag en 

vrijdag. We hebben op woensdag een langere dag, het was de eerste keer wel wennen, want 
je had honger! :-(  Nu zitten we al in de tweede week en we zijn eraan gewend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groetjes Floortje en Naomi! 
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  11 september  Romijn Rense  groep 7 
  12 september  Tess van den Heuvel groep 4b 
  13 september  Daan Doest   groep 5 
  17 september   Micha van de Vis  groep 8 
  19 september  Else Wijnveen  groep 6-7 
  20 september  Gijs van Vliet  groep 5 
  21 september  Willem Bolluijt  groep 5 
  22 september  Nienke Geurtsen  groep 8 
 
 
 


