
 

  
  

Deel je brood en het smaakt beter,  
deel je geluk en het wordt groter!  
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 Agenda 

10 nov. Gebedskring 

11 nov.  Meester Piet jarig 
Kunstatelier gr 5-8 

15 nov. Juf Lenneke jarig 
Oud papier 

17 nov. Nieuwsbrief 
 

   

  

 
 
 

Gelukkig 

Beste ouder/verzorger, 
 
Gelukkig de kinderen  
die zonder angst  
naar school gaan. 
 
Gelukkig de kinderen 
die zich niet alleen om cijfers 
geaccepteerd weten. 
 
Gelukkig de kinderen 
die ondanks zichzelf 
zichzelf mogen zijn. 
 
Gelukkig de kinderen 
die naast allerlei indicaties 
echte aandacht krijgen 
 
Gelukkig de kinderen 
die op school zitten 
waar juffen en meesters 
hen zien 
 
als Godsgeschenk! 
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Geboren 
Hoera, een zoon en broertje! Gekregen van God om van te houden 
en voor te zorgen. Jesse is geboren. Hij is het broertje van Loïs 
(groep 2) en Evi Kleijer. We feliciteren de blije ouders Bert en Ria 
van harte met “Gods genadig geschenk”.  
 

Alle kinderen maken een eigen kaart 

Dit jaar doen wij als school mee met “Kaart in actie”. Alle kinderen maken een eigen kerstkaart. Deze 
worden professioneel gedrukt en de kinderen verkopen deze aan u, familie, kennissen etc.  
Naast dat dit een leuke en creatieve actie is, is er ook een financiële bijdrage voor de school. Het geld 
wat wij uit deze actie krijgen willen we gebruiken voor de inrichting van onze nieuwe 
schoolbibliotheek. De kinderen vinden het leuk en we hopen dat deze actie mag slagen. 
 

Kunstateliers 

De leerkrachten van de groepen 3 en 4 hebben besloten om het kunstatelier dat op 7 en 14 
november, gezien de drukte in deze maand, te verschuiven naar januari 2017. 
 

Ouderportaal 
Het is belangrijk dat u regelmatig in het ouderportaal kijkt. Hierin staan de resultaten van uw kind. 
Doordat u zelf de resultaten al vroegtijdig kunt volgen en het oktober-rapport met beperkte 
gegevens werd samengesteld, hebben we besloten om het eerste rapport in februari mee te geven. 
Mocht u zich zorgen maken door bijvoorbeeld de resultaten die u in het ouderportaal ziet, neem dan 
contact op met de leerkracht. Deze kan u de achtergronden van de cijfers geven en wellicht uw 
zorgen wegnemen. Als de leerkracht van uw kind ziet dat de ontwikkeling van uw kind achterblijft, 
neemt hij/zij contact met u op. We zien de samenwerking met u als essentieel voor de ontwikkeling 
van uw kind. Daarom blijven we ook benadrukken dat we een open school willen zijn. We hopen dat 
u geen drempel ervaart. Mocht dat wel zo zijn: laat ons het weten! 
 

Aanmeldingen 

We zijn blij dat er veel kinderen op onze school aangemeld worden. Begin 2017 moeten we al gaan 
nadenken over de groepsverdeling voor het schooljaar 2017-2018. Om dit goed te kunnen doen, 
willen we graag weten hoeveel nieuwe 
kinderen er op onze school komen. Als uw 
kind nu twee of drie jaar is, is het fijn als u uw 
kind al aanmeldt. Wilt u dit ook doorgeven 
aan ouders die nu nog geen kinderen op De 
Wheemschool hebben. Ze zijn van harte 
welkom voor een kennismakingsgesprek en 
om onze school te bekijken. 
 

Fietsen 

Er komen kinderen met de fiets naar school die lopend worden verwacht (zie hiervoor De 
Wheemschool Agenda en de website) Dit levert problemen op omdat we een beperkte ruimte 
hebben om de fietsen te stallen. 
Wilt u hiermee rekening houden? Daarnaast willen we u vragen de ruimte voor het hek waar de 
kinderen met de fiets naar buiten komen vrij te houden. Kinderen hebben dan overzicht bij het 
oversteken. Dit vergroot de veiligheid van uw kind. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
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Talenten 

Zoals al eerder aangegeven in onze nieuwsbrieven werken we aan het 
project Talenten. We geloven erin dat als kinderen zelfstandig kunnen 
werken en zelf meer keuzes kunnen maken de motivatie omhoog gaat en dat 
er meer ruimte komt om aan ieders talenten te werken. Een middel wat we 
hiertoe inzetten is de dag- en de weektaak. We worden op dit gebied 
geschoold.  De meeste meer- en hoogbegaafde leerlingen kunnen we binnen 
de groep goed begeleiden.  
We maken hierbij gebruik van differentiatie binnen en indien nodig buiten de 
groep. De zorg en begeleiding van kinderen wordt bij voorkeur in de eigen groep geregeld. 
Er zijn kinderen die aantoonbaar hoogbegaafd zijn en daar sociaal emotioneel hinder van onder- 
vinden. In samenwerking met de Koningin Wilhelmina School zijn we voor deze kinderen gestart met 
een verrijkingsgroep op de woensdagochtenden. Het is een pilot die we telkens evalueren om te 
bepalen hoe we in de toekomst het beste met dit vraagstuk kunnen omgaan. 
 

 
Liedrooster: liederen voor onderweg 

Met de liederen die we 
aanleren, geven we de 
kinderen bagage voor hun 
levensweg mee. Zingen 
speelt een belangrijke rol in 
het leven van mensen. 
Liederen geven bij blijdschap 
en verdriet woorden aan 
wat we ervaren en te 
verwerken hebben. Ze 
worden ieder jaar met zorg 
gekozen, zodat er ook de 
nodige variatie is. 
We horen wel eens van de 
moeilijke, soms ouderwetse, 

woorden die in de liederen staan. Daarom wordt de betekenis hiervan aan de kinderen uitgelegd. We 
weten ook dat kinderen bij het opgroeien woorden die ze eerst niet kennen dan wel gaan begrijpen. 
Er is door de jaren heen ook herhaling. Graag geven we kinderen waardevolle teksten en melodieën 
mee op hun levensreis. Op de website van de school en in de agenda staat het hele rooster.  
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Bootcamp in groep 6/7 
 

Met bootcamp deden we een warming up. Dat was een rondje door het bos rennen, 

squad, opdrukstand en tegen een boom aan zitten.  Daarna gingen we de heuvel op en af 

op en af. 

We gingen als spinnen de heuvel op en liepen de heuvel weer af. 

Dat deden we net zo bij tijgeren. We moesten boksen in de lucht 

en af en toe dronken we ook wat. We moesten ook hakken, billen lopen. 

En daarna de heuvel op rennen. En op het eind moesten we op de heuvel 10 keer squad,  

10 keer opdrukken, 10 keer buikspier oefeningen doen. 

En dat was de bootcamp. 

 

Geschreven door Naomi  Geurtsen 6/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectweek 
 

We hadden de week voor de vakantie project week. 
Het thema was ‘voor altijd jong’. Het ging over opa’s en oma’s. We hebben onze opa of 

oma getekend. Er kwamen ook een oma en een opa in de klas.  We hadden ook allemaal 
oud-Hollandse dingen gemaakt. We hebben ook een tekening gemaakt over het geheime 

laboratorium. Er was ook een ontmoeting met Philip Hopman. Op de website van De 
Wheemschool staat een link van een filmpje van onze klas. 

En dat was onze project week. 
 

Geschreven door Femke Trouw 6/7 
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  4 november   Isabella Hermsen  groep 4b 
   5 november   Gerwin van Rootselaar  groep 1a 
  6 november  Megan van Maanen  groep 6-7 
   7 november  Casper van Bommel  groep 6-7 
   8 november  Pim Hovius   groep 7 
   8 november  Maartje Zuiddam  groep 4b 
   9 november  Sarah-Maria van Woerden groep 3 
 10 november  Andries Lokhorst  groep 5 
 12 november  Lieve van Duijn   groep 5 
 13 november  Jana van de Beek   groep 6-7 
 16 november  Giulia van Steenis  groep 8 
 
 
 
 

  


