
 

    
 

               Wijs is de mens die de wonden van het verleden 
                  als verband voor de toekomst gebruikt!  
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      Agenda 

april 
14  Goede Vrijdag 
16  1e Paasdag 
17   2e Paasdag 
18  Oud Papier 
18-20  CITO groep 8 
20  Gebedskring 
21   Koningsspelen 
   Kinderen 12 uur vrij 
24  Begin meivakantie 
25  Juf Gertrude jarig 
 
mei 
03   Einde meivakantie 
04  Dodenherdenking 
05  Bevrijdingsdag 
08-09  Luizencontrole 
08-12  Cito Entreetoets 
11  Gebedskring 
15  Kunstatelier 3-4 
16  Oud papier 
15-17-19 Schoolkorfbal 
18  Juf Ina jarig 
    Juf Corine jarig 
   Nieuwsbrief 
 
 
 
 
 

 

  

   Pasen 
  Beste ouder/verzorger, 

 
Vandaag nemen we de tijd om stil te staan, 
bij het wonder dat God in zijn Zoon heeft gedaan. 
Jezus daalde immers in het dodenrijk neer, 
maar na 3 dagen gaf God het leven terug aan onze Heer. 
 
Voor de vrouwen die zijn lichaam gingen verzorgen, 
dat netjes in een nieuw graf lag opgeborgen, 
zal het een rare ervaring zijn geweest: 
de steen was weggerold en daardoor werden zij bevreesd. 
 
Ze dachten dat iemand zijn lichaam had weggenomen. 
Dat er een mooie reden achter zat was niet bij hen opgekomen. 
Een engel zei tegen hen dat Jezus was opgestaan. 
Om dit aan de discipelen te melden moesten zij vlug op pad 
gaan. 
 
Thomas was er niet bij en geloofde het eerst niet. 
Helaas zijn er velen zoals Thomas en dat doet verdriet. 
God dank voor wie wel geloven mag, 
dat Jezus echt is opgestaan op die bewuste derde dag.  
 

Jolanda Smits 
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Geboren 
Nieuw leven door God aan ons gegeven 
het wonder is groot en jij zo klein 
Een kostbaar geschenk 
waar wij dankbaar voor zijn. 
 
Dankbaar en heel blij zijn Gert, Mariëtte, Saar (gr. 4a) en Niek (gr.2) 
Visscher met de geboorte van hun zoon en broertje Roel Sebastiaan. 
Bas is geboren op 10 maart 2017. We hopen dat Roel voorspoedig mag 
opgroeien. 
 
De handen van God 
die jou vormde  
blijven je voor altijd omringen 
 
Hoera! We hebben een zoon en broertje gekregen! Bram Lucas. Bram is geboren op 22 maart 2017. 
We feliciteren Elin (gr. 4b), Guus (gr. 1a) en Jolé en natuurlijk ook de trotse ouders Martijn en Annehil 
van Ommen met dit wonder! 
 

Juf Gertrude  
Juf Gertrude (groep 4a) heeft een lichte terugval in haar gezondheid. We hopen dat ze er snel weer 
is. Juf Alice vervangt haar op de maandagen en dinsdagen en juf Linda is de andere dagen aanwezig. 
Mocht u een kaartje naar juf Gertrude willen sturen dan kan dit naar onderstaand adres:  
Maalderij 34  
6741 ZV Lunteren 
 

Schoolreizen 
We informeren u nu al over de schoolreizen op donderdag 08 juni. 
Groep   Bestemming    Vertrek/Terugkomst 
Groepen 1 en 2  Malkenschoten    09.30 uur - 15.30 uur 
Groep 3 en 4  Julianatoren    09.30 uur - 16.00 uur  
Groep 5, 6 en 7  Slagharen    08.45 uur - 17.00 uur 
Nadere informatie verschijnt in één van de volgende nieuwsbrieven. 
 

Koningsspelen 
Op vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. We beginnen deze dag met het 
traditionele Koningsontbijt (kinderen brengen zelf een bord, beker en bestek 
mee). Na het ontbijt zijn er spelletjes in en om de school voor de groepen 1 

t/m 4 en hebben de groepen 5 t/m 8 een sportmorgen op het veld van Spirit. Om 12.00 uur zijn alle 
kinderen vrij. 
 

Inspectiebezoek 
Op 08 mei krijgt onze school inspectiebezoek. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen. De 
inspectie wil graag van ons horen hoe we er op een aantal aspecten voorstaan. We maken hiervoor 
een zelfevaluatie. De inspecteur gaat daarover met kinderen, ouders en leerkrachten in gesprek. 
Daarnaast gaat zij ook in de klassen kijken. Op 09 mei deelt de inspecteur haar bevindingen met ons. 
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Sponsorloop 
Op woensdag 22 maart hebben de kinderen zich door middel van een sponsorloop ingezet voor 
World Servants. ’s Morgens stonden ze al trappelend op het schoolplein te wachten tot het moment 
daar was om te gaan rennen. De groepen 1 tot en met 8 waren er helemaal klaar voor. De sponsoren 
waren geregeld, de sportschoenen waren aangetrokken en de warming-up was gedaan. Het 
startschot klonk en de kinderen gingen er vandoor en wat gingen ze hard! Na 15 of 20 minuten 
rennen was het klaar. Kinderen en leerkrachten hadden tijd om op adem te komen en de rondjes te 
tellen. Twee weken later bleek dat de kinderen het super mooie bedrag van € 5.663,56 opgehaald 
hebben voor World Servants Voorthuizen. Deze zomer gaat de reis naar Zambia, waar ze een school 
gaan bouwen.  
 
Wij willen jullie heel erg bedanken voor jullie inzet tijdens de sponsorloop. Wat hebben jullie hard 
gerend! Jullie hebben allemaal je best gedaan om veel sponsoren te zoeken en die sponsoren 
hebben veel geld moeten betalen, dankzij jullie. Wij zijn helemaal ondersteboven van het mooie 
bedrag dat jullie hebben opgehaald. Dit hadden wij niet verwacht. Jullie zijn kanjers! Hartelijke 
groeten en veel dankbaarheid, namens de hele World Servants groep, 
Erica Luigjes 

 

Geen studiedag op 10 mei 
Zoals al eerder aangegeven is deze dag, i.v.m. het inspectiebezoek, al georganiseerd op donderdag 
16 maart en is het een gewone schooldag. 
 

Schoolvoetbaltoernooi 
Het toernooi wordt op 21 en 23 juni het sportpark van VVOP. Onze school doet mee met 1 
jongensteam en 2 meisjesteams. We wensen ze allemaal alvast sportieve wedstrijden en veel succes 
toe. 
 

Schoolkorfbaltoernooi 
Op 15, 17 en 19 mei vindt het schoolkorfbaltoernooi plaats bij Spirit aan de Overhorsterweg. De 
avonden starten meestal om 18.00 uur ’s avonds. De officiële tijden zijn nog niet bekend. 
Ook dit jaar hebben weer veel kinderen van De Wheemschool zich opgegeven. Het toernooi is voor 
kinderen van groep 3 t/m 8. We wensen jullie alvast sportieve wedstrijden toe en veel succes. 
 

CITO Eindtoets groep 8 

De CITO-toetsen in groep 8 worden op 18, 19 en 20 april afgenomen. We wensen alle kinderen in 
groep 8 veel succes en hopen natuurlijk op een mooie score. 
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CITO Entreetoets groep 7 
De kinderen van groep 7 maken deze toets op , 09, 10, 11 en 12 mei. We wensen hen alvast veel 
succes toe! 
 

Vakanties 2017-2018 

Hieronder staat het vastgestelde vakantierooster voor het volgende schooljaar. We wijzen u erop dat 
u verplicht bent uw vakanties te plannen binnen dit rooster. Slechts in uitzonderlijke situaties kan 
extra (vakantie) verlof verleend worden (zie onze schoolgids en de website) 
 
2017 Herfst     16/10 - 20/10 
   Kerst     25/12 - 05/01 
2018 Voorjaar    26/02 - 02/03 
  Goede Vrijdag/Pasen   30/03 - 02/04 
 Mei     27/04 - 11/05 
  Hemelvaart    10/05 - 11/05 
 Pinksteren    21-05  - 21/05 
 Zomer     16-07 -  24/08  
 

Leerlingenraad 
De eerste leerlingenraad was op 22 maart. In de leerlingenraad zitten: Bregje Rense, Max 
Westra, Rebecca Looijengoed, Dylan Klümann, Megan van Maanen, Kim van de Kuilen, 
Janoah van Kranenburg, Amber Overeem en Aaron van Middendorp, juf Annemieke en 
meester Gert. 
De bedoeling van de raad is dat kinderen namens hun groep hun mening geven over 
onderwerpen en zelf ook met ideeën komen. Al deze punten zetten we op een agenda en 
bespreken we. Na afloop wordt hiervan een verslag gemaakt, zodat iedereen weet wat er 
besproken en besloten is. Deze keer was de veiligheid op school en het tegen gaan van 
pesten een groot onderwerp. Hierover is het volgende gezegd: 
- op school wordt minder gepest dan buiten de school; 
- er moet voldoende tijd zijn voor Kanjertraining. Niet alleen voor het werkboek, 
  maar ook voor de spelletjes; 
- tijdens de gymles kan er ook aandacht aan de Kanjertraining gegeven worden; 
- kinderen in groep 7 en 8 een documentaire laten zien waarin wordt gepest of 
  iemand uitnodigen die veel gepest is; 
- om buiten de school niet gepest te worden, meer leren hoe je voor jezelf kunt  
  opkomen. 
- zelf het goede voorbeeld geven en niet pesten. 
Tenslotte hebben de kinderen punten aangegeven die ze graag een keer in de raad willen 
bespreken: 
- betere computers en de laptopkar netjes houden; 
- meer beweging; 
- zachter werken op het leerplein; 
- een net over het voetbalveld; 
- viltjes onder de stoelen op het leerplein; 
- wc’s en de wasbak schoon houden; 
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- kauwgum eten in de klas voor een betere concentratie; 
- naast een voetbal- ook een korfbalrooster. 
Een ieder vond het goed en fijn dat we nu een leerlingenraad hebben. De volgende 
vergadering is op 19 april. 
 

Centrum voor jeugd en gezin (CJG) 

Graag brengen we twee workshops onder uw aandacht die 
georganiseerd worden door het CJG: 
- Workshop voor ouders van (pre) pubers: 
-  Workshop voor ouders van basisscholieren. 
Voor nadere informatie verwijzen we u naar de bijlagen bij deze 
nieuwsbrief. 
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Nieuws uit groep 1b 

 
In groep 1 b werd de afgelopen weken gebakken en lekker geproefd. Want wij werkten over ‘de bakker’. Dat 

was te zien en ook te ruiken in de school! In onze bakkerswinkel hadden we écht brood. In de bouwhoek 
bouwden we een molen omdat daar het graan voor het brood wordt gemalen. We leerden wat er allemaal 

gebeurt ‘van graan tot brood’. En natuurlijk bakten we zelf ook de lekkerste croissantjes en de mooiste taart. 
Als afsluiting zijn we wezen kijken bij de bakkerij-afdeling van de Albert Heijn in Voorthuizen. Daar konden we 

zien hoe het brood gesneden werd, hoeveel soorten brood er wel niet zijn en mochten we onze eigen koek 
bakken die we ook mee naar huis mochten nemen. 

Het was een ‘heerlijk’ thema! 
Kijkt u maar mee naar de foto’s! 
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  april 
  13   Matthan van Leeuwen    groep 8  

  14   Norah Ceelen     groep 8  
  15   Ellemeike Baatenburg de Jong   groep 4a  
  15   Zarich van Sijll     groep 1a  
  18   Lianne van den Brink    groep 8  
  18  Saar Visscher      groep 4a  
  20   Anne Besselsen    groep 2   

  23   Dianne van de Beek     groep 4b  
  24   Rebecca van Westerneng    groep 6-7  
  29   Merel Veraart     groep 4a  
  30   Luc Hemmers     groep 5  

 
  mei  
  01     Lisa van Hoef      groep 6  
  01   Liz Woudenberg     groep 3  
  02   Ellis Boerman     groep 1a  

  03   Brecht Fleddérus     groep 6-7  
  04   Anneloes van der Hoef    groep 8  
  04   Nathan van Hoek     groep 2  
  04   Stein van Velze     groep 2  

  07   Luca van Omme     groep 1a  
  09   Tom van Reenen     groep 3  
  10   Ilse van Golen    groep 6  
  10   Joah van Leeuwen     groep 6-7  
  11   Gustaaf Boluijt     groep 7  
  11   Mark Hooyer      groep 5  

  12   Xavi van Middendorp    groep1a  
  13   Jaïr de Jong      groep 3  
  14   Jesse Brink     groep 7  
  16   Vera van den Hoorn    groep 7 

  

Wij zijn jarig… 



   

Nieuwsbrief 13 april 2017 

 

De Wheemschool - Frans Halsstraat 111 - 3781 EV  Voorthuizen -  0342 471642 - www.wheemschool.nl 8 

 

 

 


