
 

 
Ik heb geen talent.  
Ik ben slechts nieuwsgierig.                                
(Albert Einstein) 
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 Agenda 

september 
26 Info-avond gr. 7-8 
27 juf Connie jarig 
29 Gebedskring 
 
oktober 
03 Info-avond groepen 1 
 Start Kinderboekenmaand 
09 School-Kerk-Gezinsdienst 
10 Start Projectweek 
  juf Betsy jarig 
13 Afsluiting Projectweek 18.00u-19.00u 
   juf Marlies jarig 
14 Continurooster: school 14.15u uit 
17 Begin Herfstvakantie 
24 Begin school 
 Luizencontrole 
25 Luizencontrole  
 Oud papier 
27 Gebedskring 
31  Kunstatelier gr 3-4 
 
november 
01 juf Linda jarig 
02  Dankdag 
03 Nieuwsbrief 

 

 
 
 
 

Winnen?! 
Beste ouder/verzorger, 
 
We hebben de afgelopen weken veel sport kunnen zien. De 
Olympische Spelen zijn voor veel mensen een sportief 
hoogtepunt. We zijn erg blij met alle medailles die we hebben 
gewonnen. Het is fijn dat het kinderen kan inspireren ook 
sportief bezig te zijn. Toch zitten er ook schaduwkanten aan 
deze grootse evenementen. Talent en inzet zijn belangrijk, 
maar een eenzijdige focus op alleen maar winners voelt 
ongemakkelijk. 
Als je het niet helemaal hebt gemaakt mag je met een 
“losers-vlucht” direct weer naar huis. Ook wordt de 
sportmetafoor “het beste uit jezelf halen” in het onderwijs als 
slogan gebruikt. We leven in een prestatiemaatschappij, maar 
wij willen benadrukken dat het op De Wheemschool niet 
alleen om de hoge cijfers gaat. Goed je best doen is natuurlijk 
prima. Centraal moet blijven staan dat een kind de talenten 
die hij/zij van God heeft gekregen moet kunnen ontplooien. 
Dat is voor een ieder verschillend en daar ligt nu juist onze 
opgave. Het is een voorrecht dat we een Christelijke school 
mogen zijn en mogen weten dat we het niet alleen hoeven te 
doen. We hopen dat u en de kinderen dat ook mogen 
ervaren. Zeker als het een keer niet vanzelf gaat.  
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Troy 

Graag brengen wij een bericht onder uw aandacht dat al eerder naar de ouders van groep 6-7 is 
verstuurd:  Vorig jaar heeft Troy bij ons in de groep gezeten. Hij was er een aantal dagdelen omdat 
hij nog aan het herstellen was. Een aantal kinderen heeft bij hem thuis z’n 12e verjaardag gevierd. 
Daar heeft Troy erg van genoten! In de vakantie is hij opnieuw ziek geworden. Uit scans is gebleken 
dat de hersentumor opnieuw is gaan groeien. Daaraan wordt Troy nu behandeld. U begrijpt dat z’n 
ouders en broertje zich zorgen maken. Daarom vragen wij u om voor hen te bidden. Wij willen graag 
om hen heen staan. Troy vindt het erg leuk om kaarten te krijgen. Zijn adres is: Troy Angute;   
Rietdekkerslaan 47; 3781 WC Voorthuizen.  
 

Opening Schoolbibliotheek 

Eindelijk was het zo ver. Op 14 september is onze schoolbieb 
feestelijk geopend. We hebben gezongen, zijn allemaal naar de 
schoolbieb geweest en we hebben boeken verkocht. De verkoop 
leverde een prachtig bedrag van € 208,-- op. Het geld gaan we 
gebruiken om de bibliotheek verder in te richten. Zo moeten we 
nog een nieuwe kast kopen, omdat onze collectie maar liefst uit 
3000 boeken bestaat. We hebben nog veel boeken over. Deze worden bij de afsluiting van de 
projectweek op 13 oktober van 18.00 uur tot 19.30 uur voor € 0,50 verkocht. De kinderen krijgen 
twee pasjes. Eén blijft er op school om te kunnen lenen (2 boeken voor school en 3 voor thuis) en 
één pasje voor de openbare bibliotheek. U heeft hierover al in een speciale nieuwsbrief informatie 
ontvangen. De schoolbieb is geopend op woensdag van 09.00 uur tot 13.30 uur en op vrijdag van 
09.00 uur tot 11.45 uur. Tijdens de openingstijden zijn er moeders aanwezig om de kinderen te 
kunnen helpen.  
 

Gratis magazine vol (voor)leestips bij de Bibliotheek Barneveld 
Vanaf 19 september is de nieuwste uitgave van BIEB magazine verkrijgbaar in de bieb. In deze 5e 
editie van BIEB magazine staat leesplezier centraal. Kinderen die met plezier lezen, lezen immers 
meer en vaker – en dat is uiteindelijk een belangrijke voorwaarde om een goede lezer te worden. In 
het magazine vindt u allerhande tips en trucs die u kunt gebruiken om ook uw kind het plezier in 
lezen te laten ontdekken. Hoe maak je bijvoorbeeld op een positieve manier thuis ruimte voor 
(voor)lezen? Hoe voer je gesprekken over boeken? Op welke manier kun je nog meer met taal bezig 
zijn? Wat kun je doen als je kind geen goede lezer is? Welke apps zijn leuk en goed? Deze en nog veel 
meer vragen worden beantwoord in het vierenveertig pagina’s tellende magazine voor ouders van 
kinderen van 0 tot 16 jaar. Geen tijd om naar de bibliotheek te komen? Het magazine is vanaf 19 
september ook online te lezen op www.biebmagazine.nl 
 

School Kerk en Gezinsdienst 

Deze wordt gehouden op zondag 9  oktober. In deze dienst staat het 
thema van de christelijke kinderboeken maand 
(www.christelijkekinderboekenmaand.nl)  ‘Vertel nog eens’ centraal. De 
dienst voor De Wheemschool wordt gehouden in de Dorpskerk om 09.30 u 
en de voorganger is ds. M. van Leeuwen. De dienst voor de Koningin 
Wilhelmina school is in Bethabara om 10.30u en de voorganger daar is ds. 

        L.W. Smelt. U bent van harte uitgenodigd! 
 

 

http://www.biebmagazine.nl/
http://www.christelijkekinderboekenmaand.nl/
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Projectweek 

Ook de projectweek staat in het teken van ‘Vertel nog eens’. De kinderen gaan de gehele week met 
dit thema aan de slag. De resultaten kunt u bewonderen bij de afsluiting van de project week op 13 
oktober van 18.00 uur tot 19.30 uur. U bent van harte welkom. Ter inspiratie een gedicht van de site 
van de christelijk kinderboekenmaand: 
 
Vertel nog eens 
Vertel nog eens van vroeger, 
van die goeie ouwe tijd. 
Toen de vaatwasser een mens was 
en de wasmachien een meid.  
Was een weekend zonder wifi, 
zonder apps en games niet stil? 
Was het saai, of juist gezellig? 
Was het eigenlijk wel chill? 

Hoe vond je zonder spotify 
En The Voice de nieuwste hit? 
Was televisie kijken leuker 
Met twee zenders in zwart-wit? 

Vertel nog eens van vroeger, 
Je kunt alles aan me kwijt. 
Want de dag waarop ik nu leef 
is morgen verleden tijd.            

Wim Bevelander 

Continurooster 

Op 14 oktober hebben we een continurooster. De kinderen van groep 5 t/m 8 eten op school en zijn 
om 14.15 uur vrij. Daarna is het herfstvakantie. We hopen de kinderen op 24 oktober weer uitgerust 
op school te begroeten. 
 

Streetwise en fietsencontrole 

Vorige week hebben we veel aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van uw kind. De 
kinderen hebben genoten van het Streetwise programma van ANWB. Een noodstop maken met een 
auto: een fantastische ervaring. Ook zijn alle fietsen gecontroleerd: gelukkig kregen bijna alle fietsen 
een Bike check sticker van de ANWB. Opvallend was dat veel verlichting niet goed werkte, omdat de 
batterijen leeg waren. Fijn dat er twee reparateurs van Van Beek rijwielhandel waren om kleine 
gebreken aan de fietsen op te lossen. 
 

Fietsgrenzen 

We merken dat er steeds meer kinderen op de fiets naar school komen. Dit levert problemen op bij 
de fietsenstalling. Onze school kent fietsgrenzen. Als u binnen deze grenzen woont,wordt uw kind te 
voet verwacht. Voor de grenzen verwijzen we naar De Wheemschool Agenda 2016-2017. Alvast 
bedankt voor uw medewerking. 
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Nieuws uit groep 7 
 
 

De krokodil. 
 

Wij hebben een krokodil in de klas die vanzelf groeit. Als je hem in het water legt dan groeit hij. Als je hem 
drie dagen in het water legt is hij twee keer zo groot dan hij eerst was. Als je hem drie weken in het water 
legt, dan wordt hij zes keer zo groot als dat hij eerst was. Daarna groeit hij niet meer. Wanneer je hem in 

de zon legt ontploft hij. En als je de krokodil uit het water haalt krimpt hij weer. Je kan hem dan altijd 
weer in het water leggen om hem weer te laten groeien. Einde. 

Lucas en Levi. 
 
 
 
 

Nieuwe schoolbibliotheek in Voorthuizen! 
 

Op donderdag 15 september werd onze schoolbibliotheek geopend.  
De winnaars van de mooiste vlaggetjes werden uitgereikt. Dat waren Gustaaf Boluijt en Thijs Pol. 

Toen gingen we naar boven, om de leuke schoolbibliotheek te bekijken. Toen gingen we naar buiten. Daar 
kregen we wat lekkers en wat drinken.  

Toen konden we de oude schoolboeken kopen voor 50 cent.  
Wij in groep 7 hebben 27 euro uitgegeven aan de oude schoolboeken. 

 
Nu veel lezen uit de leuke, grappige, interessante en mooie boeken van de bieb!!!!!!! 

Denise & Rebecca v. L. 
 
 
 

De Ferralia. 
Groep 7 en 8 hebben bloemen geprikt voor de Floralia. En de naam voor het kunstwerk is Ferralia. We 
doen dit door het goede idee van Hidde Mom en Lars Schuiteman. Zij bedachten het om een Ferrari te 

maken. En Judi Blankers bedacht om een luchtballon te maken.  
Leuk om te doen dachten de meesters/juffen en moeders die gingen tekenen. We moesten vrijdagmorgen 
de 16de van september van negen tot twaalf uur prikken. We maakten acht groepjes die mochten prikken. 

We begonnen met prikken of het duurde niet lang of je zag wat het was. 
 

We zijn er nu trots op en we pakken vast de eerste prijs. 
 

Geschreven door Sem en Pim. 
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   september 

   23   Ruben Davelaar   4b  
   25   Jennifer van de Glind   4a  

   30   Joah Deij     5  
 
 
   oktober 
   01   Lucas van Middendorp  7  
   03   Salomé Kleijer    4b  
   04   David Ceelen    5  
   04   Sam van den Top   3  

   06   Juul Nagelhout    3  
   08   Sven Overeem    3  
   08  Roos Rozeboom   4b  
   11   Dewi van Golen    8  
   11   Anna Zweverink   4a  

   13   Gert Jan Methorst   8  
   14  Guido Geurtsen   6  
   14   Janoah van Kranenburg  6  
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   16   Milan van Hoek    8  
   18  Leonoor Geurts    4b  
   21   Rhodé Klok    5  
   22   Aline van den Hoorn   4a  
   22   Hendri van den Hoorn  4a  
   24   Jelte van der Haar   4b  
   24   Aaron van Middendorp  5  

   26   Lisa van Manen    5  
   27   Laura Blankespoor   5  
   30   Julian van den Hoeven  6  
   31   Bart Brink     6  

   31   Silas den Otter    3  
 
   november 
   01   Kim van Omme    4a  
   02   Neal Woudenberg  6-7 
 

 
 
  


