
 

 
 

 Beter een goede buur dan een verre vriend! 
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 Agenda 

maart 
24   Juf Annemieke jarig 
31  Meester Gert jarig 
   Kunstatelier gr. 5-8 
 

april 
4  Risal jarig (Sponsor- 
   kind Compassion 
7   Kunstatelier gr. 5-8 
10-14  Stille week 
13  Paaslunch 
  Continurooster 
   Nieuwsbrief 
 
 
 
 

  

 
 
 

 Burgerschap 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Een aantal weken is ons land druk geweest met de 
verkiezingen van de Tweede Kamer. Het is een groot goed dat 
we in een land leven waar we als burger vrij onze stem uit 
mogen brengen. 
Als school willen wij graag dat onze kinderen betrokken 
burgers worden. Burgers die weten dat er een God is waarop 
ze mogen vertrouwen, omzien naar hun naaste en zo werken 
aan een betere wereld.  
Binnen onze methoden wordt hier veel aandacht aan 
besteed. Dit in het bijzonder tijdens de Kanjertraining. 
Om echt met de kinderen in gesprek te gaan en ook hun 
mening te vragen, zijn we gestart met een leerlingenraad. Via 
verkiezingen zijn klassenvertegenwoordigers gekozen. Op 
vergaderingen kunnen agendapunten besproken worden die 
vanuit de klassen zelf worden aangedragen. Op deze manier 
wordt ook en stukje medezeggenschap georganiseerd, 
waarmee leerlingen invulling kunnen geven aan een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hopen dat dit goede 
ideeën oplevert! 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 



  

Nieuwsbrief 23 maart 2017 

 

De Wheemschool - Frans Halsstraat 111 - 3781 EV  Voorthuizen -  0342 471642 - www.wheemschool.nl 2 

 

Juf Corine 

Juf Corine is nog ziek en het ziet er naar uit dat dit langer gaat duren. Ze heeft last van burn-out 
verschijnselen en is hiervoor onder behandeling. We hopen dat deze behandelingen mogen aanslaan 
en dat ze op termijn haar werk weer kan oppakken. Hoelang het gaat duren, weten we nu nog niet. 
Juf Geertje vervangt juf Corine deze periode en werkt samen met juf Bertha.  
Wilt u bidden voor juf Corine? Als u haar een kaartje wilt sturen kan dit naar onderstaand adres:  
Hoornbloem 31  

3781 SB Voorthuizen  
 

Geboren 

Op 20 februari 2017 is Jaïr (God verlicht) Jenoah (God vertroost) geboren. Jaïr is het broertje  van 
Zarich (gr. 1a) en Anne Imra. De gelukkige ouders zijn Jacco en Anouk 
van Sijll. 
 
Zo klein, Zo bijzonder, ontvingen wij uit Gods hand dit grote wonder. Dit 
staat boven het geboortekaartje van Roan Teunis Jan van der Haar. Roan 
is geboren op 07 maart 2017. De trotse ouders en broers zijn: Christiaan 
& Susanne, Jelte (gr. 4b) en Michiel (gr. 1b). 
 
Vol dankbaarheid en vreugde uit Gods goede Vaderhart ontvangen en in ons hart gesloten. Op 28 
februari 2017 is Raphael Yeshua Zefanja (Hij is Genezer, je Redder, je Beschermer) geboren. Raphael 
is de zoon van Henk & Lisanne Kleijer en het broertje van Rosalie (gr. 5), Salomé (gr. 4b) en  
Louisa (gr. 1b) 
We feliciteren hen van harte en hopen dat deze kinderen voorspoedig mogen opgroeien. 

 

Paasvieringen en continurooster 

De opstanding van Jezus, onze Verlosser, vieren we op 13 april in de groepen. We 
werken deze dag met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen een 
Paaslunch op school krijgen en dat ze om 14.30 uur vrij zijn. 
 

 
Dorpsvisie Voorthuizen 

De groepen 7 en 8 hebben in het kader van burgerschap aandacht besteed aan de dorpsvisie. Ze 
hebben nagedacht en gewerkt aan ideeën die zij belangrijk vinden voor de toekomst van 
Voorthuizen. Ze hebben o.a. filmpjes, foto’s, PowerPoint presentaties en papieren uitwerkingen 
gemaakt. 
Op zaterdag 25 maart a.s. stellen Voorthuizenaren – samen met de projectgroep Dorpsvisie 
Voorthuizen - het toekomstbeeld van Voorthuizen op. Alle inwoners zijn vanaf 10.30 uur welkom in ’t 
Trefpunt om mee te praten over deze ‘Dorpsvisie’. Aanmelden vooraf is niet nodig en toegang is 
gratis. Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten. Alle thema’s die in de afgelopen periode al door 
Voorthuizenaren zijn aangedragen worden op de Visiedag verder uitgewerkt. Burgemeester Asje van 
Dijk opent deze bijzondere dag. Elvia van den Berg, Voorthuizenaar en projectleider van de 
dorpsvisie: ‘Inwoners gaan met elkaar in gesprek over wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van 
het dorp en delen hun ideeën. Het belooft een hele interessante, levendige en ook praktische dag te 
worden. Hoe meer mensen er meedoen op 25 maart, hoe beter. Dat zorgt voor een toekomstbeeld 
waarin Voorthuizenaren zich herkennen. Dit is voor inwoners hèt moment om hun mening te geven 
over onderwerpen die zij belangrijk vinden.’  
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Talenten 

We werken eraan dat kinderen hun talenten binnen de school kunnen ontwikkelen. Dit is een proces 
dat we in ons schoolplan 2015-2019 hebben beschreven. Dit proces is van veel factoren afhankelijk. 
Hiervoor zijn binnen onze school projecten ingericht, die door de leerkrachten worden getrokken. 
Graag informeren we u over dit proces en als u vragen hebt, horen we dit graag. 
We werken handelingsgericht. Dit betekent dat we aan willen sluiten bij de onderwijsbehoeften van 
kinderen en bij de kernvakken lesgeven op drie niveaus. Om dit goed te kunnen doen, voeren we 
kind-ouder- en kindgesprekken. Daarnaast analyseren de leerkrachten de resultaten van uw kind om 
het juiste niveau te kunnen bepalen. De resultaten van uw kind kunt u volgen in het 
leerlingenportaal. 
We gaan  vanaf groep 3 opbouwend werken met weektaken. 
Kinderen die snel de stof tot zich nemen, kunnen na een korte 
instructie aan het werk in het lokaal of een plek buiten het lokaal. Ze 
kunnen een plek zoeken waar ze samen (leerpleinen) of zelfstandig 
aan hun (plus) taak kunnen werken. De overige kinderen krijgen een 
verlengde instructie en kinderen die moeite hebben met de leerstof 
worden nog verder geholpen door de leerkracht aan de 
instructietafel. 
Door te werken met weektaken ontstaat er voor de kinderen ruimte om aan hun talenten te werken. 
We concentreren ons nu nog vooral op de (hoog) begaafde kinderen om deze extra uitdaging te 
kunnen bieden. We werken hier al hard aan en één van onze leerkrachten gaat zich hierin 
specialiseren. Uiteindelijk is het doel dat alle kinderen op hun wijze gericht hun talenten kunnen 
ontwikkeling. Zo zijn we ook gestart met een pilot “klusklas” waar kinderen die vooral met hun 
handen willen werken zich kunnen ontwikkelen. 

 

Ouderlezing & Oudercursus hoogbegaafden 

Graag maken we u attent op deze ouderlezing en 
oudercursus. Uit eigen ervaring vertelt Simon Anemaet hoe 
u uw kind tot bloei kunt brengen. U leert in het welzijn van 
uw kind te voorzien, vaardigheden te trainen en uitdagingen 
voor uw kind te bieden. Voor nadere informatie verwijzen 
we naar de bijlage. 
 

Schaken 

Twee teams hebben op 22 februari deelgenomen aan het schaaktoernooi van de B.S.D.V. te 
Barneveld. Het eerste team (dat voor de tweede maal meedeed) heeft van de zeven wedstrijden er 
vier gewonnen en eindigde daarmee op de vijfde plaats. Het tweede nieuwe team heeft het ook 
goed gedaan. Zij wonnen twee wedstrijden, speelden er één gelijk en verloren er drie. Alle kinderen 
die mee hebben gedaan: gefeliciteerd. Jullie hebben er hard voor getraind. 
 

(Inval) leerkrachten 
Meestal hebben we bij ziekte van onze leerkrachten een oplossing. Vaak is één van de andere 
leerkrachten bereid om een groep over te nemen. Om wat meer mogelijkheden te hebben, zijn we 
op zoek naar (inval) leerkrachten die een groep bij ziekte kunnen overnemen. Als u iemand kent, wilt 
u het dan aan ons doorgeven   
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Hoera, het is lente! 
 

Groep 2 wordt helemaal vrolijk van dit jaargetijde. 
Ze willen graag vertellen waarom ze het fijn vinden dat het lente is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het wordt buiten warmer, de zon schijnt vaker.  
Als het warm is kunnen we lekker buiten zitten en  picknicken. 

Soms kan je ook zwemmen, met een bootje varen en lekker ijsjes eten. 
Je mag zonder jas naar buiten. 

In de lente groeien de bloemen goed. 
Er komen weer blaadjes aan de bomen. 

Je ziet veel jonge dieren, 
zoals lammetjes, kalfjes, kuikentjes, puppy’s en kittens. 

Vogels maken een nestje en leggen eieren. 
Er komen weer vlinders. 

Je ruikt lekker bloemengeuren 
En volgens fluiten weer een vrolijk liedje! 

 
Dirk Scheele heeft een lied geschreven over de vier seizoenen. 

Als we dit lied in de klas zingen,  
moeten we bij het couplet over de lente wel meedansen! 

 
Ik krijg kriebels in mijn benen, tintels in mijn tenen. 

Ik heb zin om te gaan springen en een liedje te zingen. 
Bloemen hebben mooie kleuren en hele lekkere geuren. 

Lammetjes in de wei. ’t Is lente, ik ben blij! 
Hé hé olé! Jippie jippie jee! 
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 maart 

  23   Yanick Woudenberg     groep 6  
  26   Jawa Alsayed     groep 1b  
  26   Rens Arends     groep 4a  
  26   Cato Rense     groep 4a  
  27   Stan Hooyer     groep 8  
  28   Daniël van den Hoek    groep 1a  
  31   Wilfred Methorst     groep 5  

  31   Boaz Overeem     groep 1a  
 
  april 
  01   Milan van der Haar    groep 4a  
  02   Julian Heijstek     groep 3  
  02   Sander van Maanen    groep 1a  
  04   Jelte van de Kuilen   groep 6  

  06   Mauro Mulder    groep 6-7  
  10   Ruben van Hoek     groep 5   
  13   Matthan van Leeuwen    groep 8 
 
 
 


