
 

  
 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen,  
 maar door deuren te openen.  
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 Agenda 

8 februari Open morgen voor 
  nieuwe ouders en kinderen 

9 februari Gebedskring  
  Nieuwsbrief 

  

 
 
 

   Beste ouder/verzorger, 
 
Het jaar 2017 is bijna drie weken oud. Na twee weken 
Kerstvakantie zijn we alweer volop aan het werk. Als 
Wheemschool willen we toegewijd, verbonden en 
ontspannen aan de ontwikkeling van uw kind werken. Goed 
onderwijs geven betekent dat we blijvend aan onze 
deskundigheid moeten werken. Dat doen we door te werken 
aan projecten. In deze nieuwsbrief kunt u lezen waarmee we 
aan de slag zijn. We vinden dat zelf belangrijk, maar we 
worden ook door de Inspectie van het Onderwijs op onze 
kwaliteit getoetst. Op 08 en 09 mei zijn ze op onze school om 
met de kinderen, een aantal ouders en met ons in gesprek te 
gaan. 
 
Een belangrijk onderwerp in het onderzoek is de ervaren 
sociale veiligheid door kinderen. Niet voor niets. Kinderen 
kunnen zich erg ongelukkig voelen met soms wel heel erg 
nare gevolgen. Wij willen op dit onderdeel attent zijn. 
Vertrouwen en veiligheid blijft de basis. We geven les in de 
Kanjertraining, werken volgens de Kanjerprincipes, bevragen 
u en de kinderen, organiseren een leerlingenraad en trekken 
daaruit conclusies. 
Ook bij dit onderwerp is samenwerking met u als ouders 
essentieel. We willen graag een open school zijn! 
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De Wheemschool wint Schooldamtoernooi 
In de Kerstvakantie is door Damvereniging Voorthuizen het De Bunte Vastgoed - 
Schooldamtoernooi  georganiseerd. De kinderen van onze school hebben het uitstekend 
gedaan. We hebben de wisselbeker en mogen ons dit jaar “beste damschool” noemen. Alle 
kinderen die hebben deelgenomen: Van harte gefeliciteerd. Hieronder volgen de uitslagen: 
 
Groep 4-5:  1. Guus Kulk; 2. Mart Bunt; 4. Ruben van de Hoek; 6. Xander de Jong;  
       8. Wilfred Methorst; 10. Mark Hooijer; 11. Rens Arends; 12. Aron van  
       Middendorp. 
     15. Bart Methorst; 18. Amber Overeem. 
Groep 6: 5. Jennifer Gosen; 12 Jeanne van Rootselaar; 23 Daan Arends; 25 Rico Verkade. 
Groep 7: 2. Lucas van Middendorp; 4. Lars Schuiteman. 
Groep 8:  3. Micha van de Vis; 4. Max Gosen; 6. Milan van Hoek; 8. Gert Jan Methorst; 
   12. Steffen van de Heuvel; 13 Jessica van Wingerden; 17. Stan Hooijer;  
   19. Isa van Elten; 21 Thijs Lokhorst.  

 
Schaken 

Op 22 februari vindt het schaaktoernooi in Barneveld plaats. Vijftien kinderen uit de groepen 7 en 8 
gaan hieraan deelnemen. Op donderdagmiddag krijgen ze training van Hans Lijster. We wensen ze 
alvast veel succes toe. 

      

Kaart in actie 

Deze actie is goed ontvangen en er is veel verkocht. De Wheemschool heeft  
€ 1.300,-- aan deze actie overgehouden. Dit geld wordt besteed aan onze bibliotheek. 
Als we overhouden wordt het toegevoegd aan het schoolfonds dat beheerd wordt 
door de oudercommissie en ten goede komt aan de kinderen. 
 

Zendingsgeld 

Elke maandag kunnen de kinderen zendingsgeld meebrengen. Dit is een goede gewoonte en we 
kunnen hiermee veel kinderen helpen. In onze nieuwsbrieven hebben we meerdere malen 
geschreven over onze sponsorkinderen. In het eerste half jaar is ca. € 900,-- opgehaald. Heel 
hartelijke bedankt! Het zou mooi zijn als alle kinderen wat meebrengen om anderen die in moeilijke 
omstandigheden leven te kunnen helpen. 

 
School- Kerk- Gezinsdienst 

Op zondag 19 februari 2017 is deze dienst. Dit is in tegenstelling tot 
wat in de Wheemschool Agenda vermeld staat. De dienst is om 
10.30 uur in Bethabara en wordt geleid door ds. M. van Leeuwen. 
De titel van de dienst is ‘Mag ik helpen’. Allemaal heel hartelijk 
uitgenodigd! 
 

Lege toners en oud papier 

GBS recycling haalde bij ons altijd de lege toners op. Ze hebben besloten dit niet meer te doen, 
omdat het nog maar om een gering aantal gaat. Om deze reden is het niet meer mogelijk lege toners 
bij ons in te leveren. 
Firma van Dijk haalt op dinsdag in de derde week van de maand bij ons het oud papier op.  
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Op De Wheemschool agenda staat 14 februari. Dit is dus niet juist en moet zijn 21 februari. Wij 
vinden het fijn als er veel papier wordt gebracht. Al het geld komt ten goede aan de kinderen. 
 

Andere datum studiedag 

Op 08 en 09 mei krijgt onze school inspectiebezoek, We zien dit met vertrouwen 
tegemoet maar willen dit wel goed voorbereiden. Op 16 maart staat een 
studiemiddag gepland. Hier willen we een studiedag van maken. De kinderen zijn 
dan op 16 maart de gehele dag vrij. De studiemorgen van woensdag 10 mei komt 
te vervallen. Op 10 mei is voor alle kinderen gewoon school. 
 

 
(CITO) Toetsen 

De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn deze periode druk bezig met toetsen van het leerlingvolgsysteem. 
Het gaat om toetsen op het gebied van lezen, spelling, rekenen, woordenschat en studie- 
vaardigheden. We benadrukkend dat de CITO-uitslag iets anders is dan een rapportcijfer. Beide 
cijfers geven een beeld van de ontwikkeling van uw kind, maar worden anders samengesteld en 
getoetst. Een rapportcijfer komt tot stand door de afname van methodetoetsen en de beoordeling 
van het eigen werk. Deze toetsen laten vooral zien wat beheerst wordt na een aantal weken oefenen 
en gaan over pas verworven kennis. CITO toetsen zijn landelijk en meten of de kennis correct 
toegepast kan worden over een langere periode. De CITO Entreetoets voor groep 7 en de Centrale 
Eindtoets groep 8 worden in april afgenomen. 
 

Kind centraal/passend onderwijs 

Binnen onze school willen we zoveel mogelijk aansluiten bij 
de onderwijsbehoeften van uw kind. We doen dit door 
handelingsgericht te werken. Dit betekent dat we lesgeven 
op drie niveaus. De meeste kinderen werken op het 
basisniveau en verwerken de lesstof zonder problemen. Er 
zijn ook kinderen die extra of een andere instructie nodig 
hebben. Deze wordt in de groep gegeven door de 
leerkracht. Ook zijn er kinderen die de leerstof sneller 
kunnen doorlopen. Zij doen niet mee met de gehele instructie, gaan sneller aan het werk en krijgen 
verdiepingsopdrachten. Daarnaast zijn er nog kinderen die extra instructie of verdiepingsopdrachten 
krijgen buiten de groep. 
Goed vorm geven aan passend onderwijs is voor ons een ontwikkel-traject. De leerkrachten maken 
deel uit van verschillende projecten om de ontwikkeling van uw kind steeds beter en ook 
vernieuwend te kunnen begeleiden Aan de volgende projecten wordt dit jaar o.a. door ons gewerkt: 
1. Ouderbetrokkenheid: Om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind is het 
  belangrijk dat we met u samenwerken. We zijn dit jaar gestart met: een feestelijke opening  
               van het schooljaar; het startgesprek; het kindgesprek; het ouderportaal waarin u de  
      resultaten van uw kind kunt volgen. Door het ouderportaal bent u vroegtijdig op de hoogte 
  van de resultaten van uw kind. Mocht u zich bijvoorbeeld zorgen maken dan kunt u altijd 
  contact opnemen met de leerkracht. Dit gebeurt omgekeerd natuurlijk ook. We werken 
  nog aan het opzetten van een leerlingenraad, het ouderpanel, de opzet van de informatie- 
  avond en het verder ontwikkelen van de ingezette veranderingen. 
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2.  Talentontwikkeling. Ieder kind heeft talenten en wij willen deze graag tot ontwikkeling laten  
  komen. Vooral de ontwikkeling van begaafden speelt hierin een grote rol. Om ruimte te 
  kunnen vinden om aan talenten te kunnen werken gaan we in een doorgaande lijn  
  structureel met een weekplanning werken. Daarnaast gaat één van onze leerkrachten 
  zich verdiepen in de begeleiding talenten. 
3.  Inrichten speel- leerpleinen: We vinden het belangrijk dat een kind kan werken op een plek  
  waar hij/zij zich het beste kan ontwikkelen. Hierbij speelt de inzet van speel-leerpleinen een 
  grote rol. Hiervan wordt nu al veel gebruik gemaakt. We werken nog aan de inrichting en de 
  wijze waarop van de speel-leerpleinen gebruik gemaakt wordt. 
4. ICT: We werken nu met veel vaste computers en een aantal laptops. Aangezien kinderen op  
  verschillende plekken in de school werken, willen we flexibeler zijn. We zijn met aanbieders  
  in gesprek om in de cloud te kunnen werken met juiste hardware en randapperatuur. 
5. Integraal Kind Centrum: we werken nauw samen met BijdeHandjes. We gaan deze  
  samenwerking intensiveren door bijvoorbeeld te werken aan een doorgaande lijn voor  
  kinderen van 0 t/m 12 jaar. 

 
Open morgen 8 februari 2017 

Dit jaar organiseren alle basisscholen in Voorthuizen een open morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. U 
kunt kennismaken met onze school als u nieuwe leerlingen wilt aanmelden. Natuurlijk is het ook 
mogelijk om een kennismakingsafspraak te maken. Is uw kind drie jaar en hebt u haar/hem nog niet 
aangemeld, wilt u dat dan doen. We kunnen er dan alvast rekening mee houden voor de 
groepssamenstelling 2017-2018.  
 

Van de oudercommissie 
Aan het einde van dit schooljaar zullen Hilly Hooijer en Job van Vliet 
afscheid nemen van de oudercommissie en zijn wij dus op zoek naar 
jou. 
Ben jij die enthousiaste, creatieve moeder of meedenkende, handige 
vader, meld je dan aan voor de oudercommissie. Als oudercommissie 
zijn wij een ondersteunende factor binnen De Wheemschool voor hulp 

bij activiteiten die georganiseerd worden. Denk aan de Paaslunch, Sinterklaasfeest, Kerstviering, 
Musical en Koningsspelen. De samenstelling van de oudercommissie is 7 moeders en 2 vaders. 
Kun jij jezelf vinden in de volgende kreten stuur dan een mail naar Gert, directie@wheemschool.nl of 
naar Marleen van Reenen, voorzitter OC, wimmarleen@hetnet.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAAMHORIGHEID 

BETROKKENHEID 

GEZELLIGHEID 

NIET OMDAT HET 
MOET 

 MAAR OMDAT HET 
KAN 

CREATIEF 

mailto:directie@wheemschool.nl
mailto:wimmarleen@hetnet.nl
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Zijn er nog twijfels??? Om die weg te halen is het zeker mogelijk om een keer bij een activiteit langs 
de zijlijn mee te kijken, denk bijvoorbeeld aan de Paaslunch op 13 april 2017. Zijn er vragen dan kun 
je altijd mailen. Bellen naar Marleen mag natuurlijk ook 0342-464636. 
 

Het Toneel Huis 
Heeft uw kind ook een groot voorstellingsvermogen; houdt hij/zij 
van toneel en expressie: daar is ruimte voor bij Het Toneel Huis. Bij 
voldoende belangstelling wordt er op de dinsdag met een groep 
gestart. Op de maandagen is er al een groep actief. In de week van 
27 maart begint een serie van 10 nieuwe lessen. Kijk op de site 
www.diverti.info voor aanmelding en info. Kosten zijn € 75,-- voor 
10 lessen.  
Gabriëlle van de Beek 

 

Mad Science 

Op 23 januari is de wetenschaps- en techniekshow van Mad Science 
geweest. Deze organisatie gaat na schooltijd wetenschaps- en techniek- 
lessen in onze school geven. U kunt uw kind hiervoor opgeven. Voor 
nadere informatie verwijzen we naar de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 

 
 
Centrum Jeugd en Gezin  

Graag willen we u informatie geven over kinderen van gescheiden ouders. Deze bijeenkomsten 
worden gegeven door Elan Barneveld in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin te 
Barneveld. Wij, Maaike Starreveld (CJG) en Annet Westerink (Elan Barneveld) hebben er zin in om 
met de kinderen van start te gaan!  We hopen dat we een leerzame en gezellige tijd met elkaar 
tegemoet gaan. Voor de duidelijkheid hieronder wat praktische informatie: 
Data: de volgende dinsdagmiddagen: 7 februari; 14 februari; 21 februari; 7 maart; 14 maart;  
21 maart. 
Tijd: Van  15.45 – 16.45 uur; Plaats nog niet bekend; Kosten € 25, - per kind, te voldoen bij de eerste 
bijeenkomst. 

Ouderavond: 
7 maart van 19.30 tot max 21.00 uur. Locatie nog niet 
bekend. 
Groepsleiders: Annet Westerink, Elan Barneveld,  tel: 
400140 / 06-34515664, 
awesterink@elanbarneveld.nl 
Maaike Starreveld, CJG Barneveld, tel: 414816,  
mstarreveld@cjgbarneveld.nl 
 

http://www.diverti.info/
mailto:awesterink@elanbarneveld.nl
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Elke vrijdag zijn we in groep 4b bezig met de Kanjertraining. Ook is er dan 1 leerling het “zonnetje van de 
week”. Dan geven de kinderen elkaar complimenten en wordt er een mooi boekje van gemaakt. Hieronder 

vertellen de kinderen wat ze er van vinden. 
 
 
Ik vind de kanjertraining leuk omdat… 
Elin: we spelletjes doen, daar leren we van en ik wil geen ruzie krijgen. 
Roxy: je er van leert hoe je met anderen om moet gaan. 
Britt: toen ik nog geen kanjertraining had, ik problemen had met  
ruzie en nu niet meer. 
Jill: je leert respect voor God en anderen te hebben. 
Daan: je spelletjes doet en verhaaltjes uitspeelt met de witte pet. 
Thijs: ik het boek heel leuk vind. 
Fleur: de verhalen heel leuk zijn. 
Ruben: we soms de rode, witte, gele of zwarte pet mogen nadoen.  
De witte is het leukst om te doen, omdat je dan een kanjer bent. 
 

 
 

Dit heb ik geleerd van de kanjertraining… 
Annelie: om elkaar te vertrouwen. 

Tess: je leert hoe je een ruzie kunt oplossen. 
Jelte: hoe je een pester kunt negeren. 

Brian: je mag niemand pesten en niemand schoppen. 
Dianne: je moet niet uitlachen. 

Tristan: niet pesten, niet uitlachen, en niet de baas spelen. 
Jannes: dat je niet bang moet zijn en dat je niet gemeen doet. 

 
 
 
 
Zonnetje van de week is leuk omdat… 
Leah: je heel veel complimenten krijgt en je er vrolijk van wordt. 
Maartje: ik nu weet wat mijn klasgenoten van mij vinden. 
Salomé: je dan een boekje krijgt met heel veel complimenten. 
Leonoor: je dan de aandacht krijgt. 
Jonah: je complimenten krijgt. 
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  januari 
    

   28  Lieke Overeem   groep 4a  
   29  Jessie Pietersma    groep 2  
   29  Levi Verhoef    groep 4b  
   29  Wouter van Vliet    groep 6-7  
   30  Lennart Hooyer    groep 6-7  
 
      

   februari 
    
   01  Meredith van der Haar   groep 6  
   01  Thijs Lokhorst    groep 8  
   01  Anne-Lotte Tukker   groep 6-7  
   02  Leah Geurtsen    groep 4b  
   02  Daniël Klok     groep 2  
   04  Xalani Kuijt     groep 8  

   04  Guus Kulk     groep 4a  
   05  Marleen Redert    groep 3  
   06  Esther Niesing    groep 6-7  
   06  Ruben Niesing    groep 6  
   07  Xander de Jong    groep 4a  
   07  Femke Mulderij    groep 2  
   07  Anouk Zandbergen   groep 2 
 

 

 
 
 
 
  
  


