
 

        

Communiceren is zo kort mogelijk 
langs elkaar heenpraten. 
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Agenda 

november 

18 Kunstatelier groep 5-8 
22 Juf Marinke jarig 
24  Gebedskring 
28 Studiedag kinderen vrij 
30 Juf Sandra jarig 

december 

05 Sinterklaas 
08 Gebedskring 
15 Nieuwsbrief 

 

 

  

 
 
 

  Communicatie 
Beste ouder/verzorger, 
 
Ons logo drukt o.a. uit dat we mensen zien in relatie. Op 
onze school in het bijzonder de relatie tot God en tussen 
kind, leerkracht en ouders. Dit klinkt als een open deur 
en toch is het vaak lastig. We communiceren wel met 
elkaar, maar begrijpen we elkaar wel echt? 
Communiceren is een ingewikkeld proces: je krijgt een 
boodschap; je vertaalt deze en trekt je conclusies. Een 
mooi voorbeeld hoe dit fout kan gaan merkte het 
bestuur van de voetbalvereniging Feyenoord. Eén van de 
bestuurders had de supporters van de club, met goede 
bedoelingen, klanten genoemd. Dat heeft hij geweten. 
De supporters togen naar het bestuurskantoor en 
hielden een spandoek omhoog met daarop: “Wij zijn 
Feyenoord”.  
Ook wij geven veel boodschappen. Er wordt wat tussen 
ouders en leerkrachten heen en weer gemaild. Zeker 
mails zijn “gevaarlijk”. De lezer kan nogal gemakkelijk 
iets anders begrijpen dan er wordt bedoeld. Om de 
communicatie tussen u en school zuiver te houden, is  
het een mooie gedachte om ervan uit te gaan, dat we 
allemaal het beste willen voor het kind. Uiteindelijk is 
dat in het belang van de ontwikkeling van uw kind. 
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Sint 

De voorbereidingen voor de aankomst van de Sint op De 
Wheemschool zijn al in volle gang. We weten niet hoe de Sint 
arriveert. We weten wel, dat we ook dit jaar, hem en zijn pieten 
hartelijk willen begroeten en welkom heten. Het is fijn als u daarbij 
aanwezig wilt zijn. De Sint en zijn gevolg wordt op 05 december om 
ca. 8.45 uur verwacht. De kinderen van groep 1 t/m 4 hoeven die dag 
geen eten en drinken mee te nemen naar school.   
 

Kerst 

Het lijkt nog ver weg, toch maken we u alvast attent op de 
Kerstvieringen. De groepen 1-2 vieren het Kerstfeest op  
21 december met ouders in hun eigen lokaal. De groepen 3 
t/m 8 vieren Kerst op 22 december om 19.00 uur in 
Bethabara. In verband met de ruimte kunnen er 2 
(volwassen) personen mee per gezin. We wensen u goede 
vieringen toe. 

 

 
Studiedag 28 november 

Wetenschappers beweren dat de leerkracht de belangrijkste factor is die het leren van de 
leerlingen kan beïnvloeden. Het is daarom van belang dat de kwaliteit van onze leerkrachten 
zo groot mogelijk is. Er worden steeds hogere eisen aan de leerkrachten gesteld. Ze moeten 
gedifferentieerd les kunnen geven. Dit betekent dat ze leerlingen op drie verschillende 
niveaus moeten kunnen begeleiden. Daarbij wordt ook van de leerkrachten verwacht dat ze 
creatief kunnen omgaan met de maatschappelijke ontwikkelingen die de school raken.  
 
Dit is een enorme uitdaging en een proces waar we als school hard aan werken. We doen dit 
door het instellen van projecten waarbij leerkrachten zelf invloed hebben op verbeteringen 
en vernieuwingen. Vanuit deze projecten worden ook 
studiedagen georganiseerd. Op woensdagmiddag 09 
november is het thema (hoog) begaafdheid aan de orde 
geweest.  
 
Het thema professioneel gedrag staat op maandag 28 
november centraal. Zo werken we aan een school die 
gericht kan bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind in 
de breedste zin van het woord. Goede communicatie met 
u is daarbij het sleutelwoord. 
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Bericht van de luizenouders 
In het nieuwe schooljaar hebben we alweer een keer luizencontrole gehad. We hebben 
gezien dat er door u veel is gedaan om de luizen te behandelen of te voorkomen. Dat is fijn!  
Vier keer per jaar controleren we alle kinderen van De Wheemschool.  
Vorig jaar hebben we afscheid genomen van een aantal trouwe luizenmoeders.   
Dit betekent dat er ook weer plaats vrij is gekomen voor nieuwe moeders.  
De controles vinden in de week na iedere vakantie plaats. Na de zomervakantie is dit op 
dinsdag en woensdag, na de andere vakanties op maandag en dinsdag. Wanneer er in een 
klas luizen gevonden worden, bellen we desbetreffende ouders/verzorgers en de overige 
klasgenoten krijgen een mail thuis. Na twee weken op dinsdag is er in die klas dan een 
nacontrole. We beginnen de luizencontrole om 8.45 uur en zijn ongeveer een uurtje bezig. 
Wilt u meedoen? Mail naar: wimmarleen@hetnet.nl of bel: 0342-464636, ook voor 
eventuele vragen. Hebt u tussentijds luis gevonden bij uw kind, bel of mail naar school, zodat 
ook de andere kinderen thuis nog een keer extra gecontroleerd kunnen worden.  
 

Kerstkaarten 

Als team hebben wij besloten dat de kinderen geen kerstkaarten meer in de klas mogen 
uitdelen. Dit zorgt elk jaar voor veel onrust. Vooral in de onderbouw duurt het erg lang 
voordat alle kerstkaarten zijn uitgedeeld. En veel kaarten verdwijnen daarna in de papierbak. 
Als uw kind toch kerstkaarten wil uitdelen, dan graag in de brievenbus van hun vriendjes en 
vriendinnetjes. 
 

Stagiaires 

Graag stellen onze stagiaires zich aan u voor: 
 
Mijn naam is Anouk van de Kuilen. Ik ben 15 jaar oud. Ik zit op de 
Meerwaarde in Barneveld. Hier doe ik de richting Zorg & Welzijn. 
(examenjaar). Ik loop stage in groep 3 elke dinsdag. Vanaf 
januari ga ik stage lopen in groep 4. 

 

Mijn naam is Shirley van de Hee. Ik ben 17 jaar oud en kom uit 
Kootwijkerbroek. Ik zit nu in het 2e jaar van MBO Landstede in 
Harderwijk en volg hier de opleiding Onderwijsassistent. Mijn 
doel is om hierna nog door te studeren aan de PABO en later 
zelf voor de klas te staan. Ik ben op de donderdag en vrijdag te 
vinden op De Wheemschool bij groep 1 en 2 en vanaf begin 
februari loop ik ook op dinsdag stage bij de instroomgroep. Ik 
heb het super naar mijn zin op deze school en geniet iedere dag 
weer van het enthousiasme van de kinderen. 

mailto:wimmarleen@hetnet.nl


  

Nieuwsbrief 17 november 2016 

 

De Wheemschool - Frans Halsstraat 111 - 3781 EV  Voorthuizen -  0342 471642 - www.wheemschool.nl 4 

 

Hallo, ik ben Lotte. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op 
Landstede Harderwijk, ik zit in mijn derde en dus ook laatste jaar 
van de opleiding. Ik loop nu stage in groep 7. Ik begeleid nu 
groepjes op het leerplein, maar zal dit uitbreiden met voor de 
groep staan en lessen te geven. Ik wil ook graag de pabo gaan 
doen om zelf voor de klas te mogen staan. Ik blijf dit hele 
schooljaar in groep 7 op de maandag, dinsdag en woensdag. 

 

Ik ben Naomi Wolters en ben 16 jaar oud. Ik kom van De 
Meerwaarde uit Barneveld en volg de opleiding 
kaderberoepsgerichte leerweg zorg & welzijn. Ik zit in het 4e 
leerjaar. Ik loop stage op De Wheemschool in groep 1a op dinsdag 
bij juf Betsy. Ik vind het ontzettend leuk en leer er veel van! 

 

Mijn naam is Naomi de Haan. Ik woon in Terschuur. Ik ga naar Landstede 
en doe daar de opleiding onderwijsassistent niveau 4. Het hele schooljaar 
op donderdag en vrijdag loop ik stage bij juf Simone en juf Martine in 
groep 3. In februari komt de dinsdag erbij. Voor de rest hoop ik op een 
heel gezellig jaar met de kinderen uit groep 3 en alle andere kinderen, 
juffen, meesters en stagiaires.  

 

Mijn naam is Rémon Geurts en ik ben de stagemeester van groep 8. Ik 
ben 18 jaar oud en woon in Voorthuizen. Op het moment ben ik bezig 
met de opleiding “onderwijsassistent” op Landstede in Harderwijk. Groep 
8 is erg leuk en ik heb veel plezier met stagelopen op De Wheemschool. 

 

Hallo allemaal! Mijn naam is Eline den Tuinder. Ik ben derdejaars 
pabo student aan de Christelijke Hogeschool Ede. Vanaf eind 
september tot eind januari loop ik stage in groep 5. Het half jaar 
daarna ga ik in een andere bovenbouwgroep stage lopen. Ik ben 
vooral op de donderdag en vrijdag aanwezig en soms ben ik een hele 
week op school te vinden. Heeft u vragen of wilt u kennis maken, 
spreek mij gerust aan!  
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Nieuws uit groep 6 
De leerlingen leggen uit dat ‘digitale werkboeken’ en directe feedback krijgen hen goed bevalt. Ze 
werken met de verwerkingssoftware van Wereld in Getallen, Staal, Ambrasoft en Nieuwsbegrip.   

Zelf getypt! 
‘…Ik zit het liefste achter de vaste computer, want daar heb je tenminste een muis. En bij de laptops is dat niet. Ze leggen als 

eerst het uit en dan kan je aan de slag. Je leert ervan en je oefent en dan krijg je misschien en beter cijfer. En het is leuk maar het 
is ook moeilijk.’ Simone en Daniëlle 

 

‘…Ik hou super erg van computeren omdat je allemaal dingen kunt leren. Je mag ook vaak 

spelletjes doen op ambrasoft. Mijn favoriete spel is letterkaart dat is een doolhof waar je letters 

moet zoeken die vormen samen een woord…’ Groetjes van Ilse van den heuvel.  

 
‘…Het is wel fijn om erop te werken. 
Computers zijn van verschillende merken. 
De juf kan dat zien dat je het weet. 
Als je lang typt  krijg je veel zweet..’ 
Uit het gedicht van Nienke van den hoorn 
 

EEN WERKBOEK IS EEN HEEL GEDOE! En ik weet heel veel van computers! Dus als er iets mis is weet ik wel wat 
ik moet doen *denk ik*!  Van thijn!
 

Ik vind het fijn om met de computer te werken omdat dan alles voorgelezen wordt en je echt alles verbeterd 

wordt en daar kan de computer me mee helpen. Van Ilse van Golen 

 
Ik vind het heel fijn om met de computer te werken omdat typen sneller gaat. En de computer gelijk nakijkt dus hoef je 
niet te wachten op je cijfer. En soms is de computer sneller dan de juf of meester. Jennifer     
 

De computers zijn chill  Jeffrey en Joost 
 
‘..op de computer hoef je minder te schrijven!’  Yanick 
 
‘…je hand word niet moe van al dat getiep en je leert er heel veel van en voor de juf 
is het ook fijn…’ debbie 
 
‘Op de laptopkar staat een blaatje dat je weet wanneer je de laptopkar krijgt…’ Jelte 
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20 november  Harm Liefting    groep 1a  
22 november  Ilse van den Heuvel   groep 6  
26 november  Fabio Mulder    groep 4a  
26 november  Noël Nagelhout    groep 2  
26 november   Niek Visscher    groep 2  
29 november  Guus van Ommen  groep 1a 
30 november   Simone Davelaar   groep 6  
30 november  Destn van der Horst   groep 5   
02 december  Ime de Boer    groep 3  
03 december   Marina Martirosian   groep 4a  
04 december   Max Westra   groep 8  
07 december  Jill Corbee     groep 4b  
10 december  Jannita Groeneveld   groep 8  
10 december   Loïs de Jong    groep 4a  
15 december   Jeanne van Rootselaar  groep 6  

 


