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 Agenda 

februari 
24  Continurooster (voorjaarsvakantie) 
26 Meester Rico jarig 
28 Juf Marja jarig 

maart 
6 Juf Bertha jarig 
 Luizencontrole 
7 Luizencontrole 
8 Biddag 
9 Gebedskring 
13 Juf Martine jarig 
16 Studiedag (alle kinderen vrij) 
21 Oud papier 
22 Sponsorloop 
23 Nieuwsbrief 
 Gebedskring 

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 Voorjaarsvakantie 
 
De voorjaarsvakantie staat voor de deur! Iedereen kijkt 
ernaar uit. Even helemaal niks, geen school, geen werk. 
Opladen gaan we! Sommige gezinnen met kinderen gaan 
erop uit. Op naar de zon, een skioord of in eigen land naar 
een huisje op een park of een hotelletje. Anderen blijven 
gezellig thuis. We wensen u allen een fijne vakantie toe en 
hopen de kinderen uitgerust weer op 6 maart te ontmoeten. 
 
De lente lonkt, de aarde pronkt 
Stil volg ik al haar  kleuren 
Ik ruik de eerste geuren 
Van een vernieuwd begin 
  
De eerste takken worden groen  
En daar, in ´t kleine bosplantsoen 
Waar ´t eerst nog grauw en grijzig was 
Tjilpt nu een lentebode tussen het jonge gras 
  
En ik, ik voel me vrij, want ´k weet 
Dat Hij, die alles heeft gemaakt 
Die mij zo oprecht heeft aangeraakt 
Volbrengt wat Hij begon 
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Wie bidt er mee?  
Ook al heeft er al een tijd geen stukje van de gebedskring in de 
nieuwsbrief gestaan, we zijn wel blijven bidden!!  Ook blijven de 
kinderen briefjes in de gebedskoffertjes doen en mogen we daar voor 
bidden en danken. Heel mooi ook om te zien dat kinderen punten, die 
voor hen belangrijk zijn, bij God neerleggen. Nu zijn we dringend op 
zoek naar ouders die met ons mee willen bidden. Eén keer in de twee 
weken komen we een uur bij elkaar om samen te bidden. Wie bidt met 
ons mee? Data staan in de nieuwsbrief en kalender. Het is in school. Wees welkom!!  
Vriendelijke groet, Marlies Boer, Marilene Ceelen en Annemieke van de Vis.   
 

Sponsorloop 
Op 22 maart organiseert World Servants Voorthuizen een sponsorloop. Zij gaan een bouwproject 
doen in Zambia. Er worden daar twee klaslokalen en een kantoor gebouwd, in samenwerking met de 
plaatselijke bevolking. Voor nadere informatie verwijzen we naar de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 

Mad Science 
Zeventien kinderen hebben zich ingeschreven voor de zes bijeenkomsten die Mad Science op onze 
school gaat geven over wetenschap en techniek. De eerste bijeenkomst is op maandag 20 februari 
geweest. Na de voorjaarsvakantie wordt dit voortgezet. 

 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
We zijn al aan het nadenken over de groepsverdeling 2017-2018. Belangrijk om te weten is hoeveel 
nieuwe kleuters we krijgen in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat veel ouders kiezen voor onze 
school. We starten met een goed gevulde derde kleutergroep. Als uw kind in het schooljaar 2017-
2018 vier jaar wordt, dan is het fijn als u hem/haar nu al opgeeft. Kent u kinderen die nog niet naar 
De Wheemschool gaan, geef het dan ook aan hun ouders door. Ze zijn van harte welkom! 
 

Leerplein bovenbouw 
Dit plein krijgt steeds meer vorm en wordt veel gebruikt. De nieuwe “hockers” worden door de 
kinderen erg gewaardeerd. Daarnaast zijn er veel planten in de school die zorgen voor frisse lucht en 
sfeer. We willen Intratuin uit Barneveld heel hartelijk bedanken voor het gratis beschikbaar stellen 
van deze planten. 
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Continurooster 

Op vrijdag 24 februari is er voor de groepen 5 t/m 8 een continurooster. De kinderen nemen zelf 
eten en drinken mee voor tussen de middag. De school gaat om 14.15 uur uit en daarna begint de 
voorjaarsvakantie. 
 

Aanvragen vrijstelling schoolbezoek 

Vrijstelling van schoolbezoek moet altijd schriftelijk worden aangevraagd met opgave van reden. 
Slechts in uitzonderlijke situaties mag vrijstelling verleend worden. We houden ons daarvoor aan de 
regels van de leerplicht. Soms zijn er gewichtige omstandigheden waarvoor vrijstelling mogelijk is. De 
directeur is bevoegd dat te beoordelen. Hij kan de leerplichtambtenaar raadplegen. Voor nadere 
informatie verwijzen we naar de schoolgids. 
 

Voorjaarsvakantie 

Morgen start de voorjaarsvakantie. Tijd om echt te 
ontspannen. We hebben bijna geen winter gehad, 
maar dat kan natuurlijk nog komen. De vakantie is 
van maandag 27 februari t/m vrijdag 03 maart. Op 
maandag 06 maart verwachten we alle kinderen om 
08.45 uur weer op school. We wensen u een fijne 
vakantie toe. 
 

Biddag en biddagdienst in de kerk 

Op woensdag 8 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Dan is er gewoon school. ’s Middags om 
14.30 uur is er een biddagdienst in Bethabara met ook aandacht voor kinderen. U krijgt via school 
van de kerk een uitnodiging om met het gezin de dienst mee te maken. Het is fijn elkaar daar te 
ontmoeten (zie bijlage). 
 

Gesprekken schoolkeuze groep 8 

De gesprekken met de kinderen en ouders van groep 8 zijn geweest.  Het waren fijne en 
constructieve gesprekken, waarin keuzes gemaakt werden wat het beste voor de kinderen is. De 
uitslag van de eindtoets is niet meer leidend voor de schoolkeuze. Het is wel belangrijk dat de 
kinderen hiermee gemotiveerd en geconcentreerd aan het werk gaan. Het laat zien of de keuze door 
de toets wordt bevestigd en wat de score van onze school is. 
 

Nieuws uit de bibliotheek Barneveld 

Op 17 december 2016 was het 100 jaar geleden dat Fiep 
Westendorp werd geboren en dat gaat groots gevierd worden! 
Ook in de bibliotheek Barneveld gaat dit niet ongemerkt 
voorbij.  Het werk van Fiep Westendorp is nog altijd 
springlevend. Kinderen en ouders genieten al generaties lang 
van de tekeningen van Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en 
de poezen Pim & Pom.  De 100ste verjaardag van Fiep 

Westendorp wordt door de Bibliotheek Barneveld met verschillende activiteiten gevierd.  
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De Fiepbus  
Op zaterdag 11 maart van 10.00 tot 16.00 uur zijn alle kinderen uit de gemeente Barneveld van harte 
welkom in de Fiepbus op het Raadhuisplein in Barneveld. Deze bus is zowel van binnen als van buiten 
gedecoreerd met het werk van Fiep Westendorp. Op de benedenverdieping kunnen de jongsten op 
avontuur in een kleurrijk doolhof, waar ze verschillende spelletjes met bekende Fiepkarakters 
tegenkomen. Boven in de bus kunnen kinderen plaatsnemen op bankjes en tekenen of spelletjes 
doen aan de tafels. De Fiepbus is vrij toegankelijk.   
Kleurenfeest een muzikaal tekenavontuur  
Het kleurenfeest is op zaterdag 11 maart in de bibliotheek Barneveld van 10.00 tot 14.00.  De 
kinderen ontmoeten en inspireren elkaar al tekenend op het grote papieren speelvlak. Ze werken 
samen met twee tekenaars aan een groot kunstwerk onder begeleiding van muziek. Er zijn drie 
workshops van een half uur die beginnen om 11.00, 12.00 en 13.30 uur. Deelname is voor alle 
leeftijden en vrij toegankelijk.  
Expositie 100 jaar Fiep   
Bij 80 bibliotheken en andere kleine locaties is een mini-expositie over Fiep Westendorp gratis te 
bewonderen. Ook in de bibliotheek in Barneveld mogen wij deze expositie verwelkomen.  
Van 6 maart tot 25 maart is de expositie  “100 jaar Fiep” met een speurtocht voor de kinderen in de 
bibliotheek Barneveld. De expositie en de speurtocht zijn vrij toegankelijk.   
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In groep 3 werken we over het thema ‘Piraten’. 
  

Wat hebben we allemaal gedaan? 
We hebben geluisterd naar verhalen over piraten. 

We hebben een piraat getekend. 
We hebben een vlot geknutseld. 

We hebben een papegaai gemaakt. 
We hebben liedjes gezongen over piraten. 

We hebben filmpjes gekeken over papegaaien en piraten. 
En… het allerleukste was dat we samen met onze 
stage juf Anouk op zoek gingen naar een schat! 

Kijk maar eens naar de foto’s! 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Esmé en Marleen hebben een verhaaltje geschreven 
over de speurtocht naar de schat! 

 
De pierate en de kapietijnen zoeken een schat, 

maar ze kunen de schat niet vinden. 
Ze doen ook speletjes. Ze zoeken een krookoodil 

en ze gooijen met balen en ringe. 
Ze vinden de schat. In de schat ziten schatkisjes met snoep! 
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februari 
26   Jennifer Gosen    groep 6  
26   Femke Trouw     groep 6-7 

 

maart  
02   Roel van den Heuvel   groep 1a  
04   Michiel van Bommel   groep 3  
05  Esmé Groenevelt   groep 3  
06  Rosalie Kleijer    groep 5  
06   Pieter Lokhorst    groep 2  
10   Levi Hooyer    groep 7  
11   Hanna Bunt    groep 3  
11   Bryan van Maanen   groep 8  
12   Davey van Middendorp   groep 4a  
15   Isa van Middendorp   groep 2  
16   Cas van Reenen   groep 5  
16   Debbie Schalk    groep 6  
16   Joost Schalk   groep 6  
19   Dylan Klümann    groep 6-7  
20   Sanne Blankestijn   groep7  
20   Djen Brandsen    groep 8 
21   Mathëus van de Glind   groep 2  
22   Naomi Geurtsen   groep 6-7  
23   Yanick Woudenberg   groep 6  
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