
 

  
 

     Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.  
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 Agenda 

    mei 
    19    Schoolkorfbal 
    24  Juf Jacqueline jarig 
    25     Hemelvaart 
    26  Geen school 
    27  Mathias jarig (sponsorkind) 
    31     Kamp groep  
    juni 
    01 Kamp groep 8 
       Gebedskring 
    02 Kamp groep 8 
    Pinkster Sing-in 
    04 Eerste Pinksterdag 
    05 Tweede Pinksterdag 
    08   Schoolreis groep 1 t/m 7 
    15   Gebedskring 
    20 Oud papier 
    21    Schoolvoetbal groep 8 
    22  Nieuwsbrief 
   
      
       
     

 
 
 

 

 

 Vertrouwen 
Beste ouder/verzorger, 
 
Deze maand hebben wij inspectiebezoek gehad. Er is de 
afgelopen jaren hard gewerkt en we zijn blij met het 
positieve oordeel van de inspectie.  
In het bijzonder doet het ons goed dat de inspecteur 
constateert dat zowel door leerlingen, leerkrachten en 
ouders er veel vertrouwen in De Wheemschool is. Er 
wordt openheid ervaren.  
We zien het als een voorrecht dat we een Christelijke 
school mogen zijn en de Bijbel als inspiratiebron en als  
onze leidraad mogen zien. 
Graag gaan we op de ingeslagen weg door en zetten we 
ons in voor de talenten en de ontwikkeling van uw kind. 
In deze nieuwsbrief kunt u meer over het 
inspectiebezoek lezen. Nadat we de complete 
rapportage ontvangen, verschijnt deze op de website. 
 
Met vertrouwen en geloven, 
kom je elke zorg te boven. 
Angst en twijfel zijn een last. 
Hoop doet leven, dat staat vast. 
 
NB. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 22 juni 2017. 
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Ziekte juf Gertrude en juf Corine 

Helaas moeten we constateren dat juf Gertrude en juf Corine langdurig ziek zijn. Zij keren dit 
schooljaar zeker niet terug voor de groep. We weten ook nog niet hoe dit na de zomervakantie zal 
zijn. Voor beide collega’s is dit verdrietig en ingrijpend. We bidden ze Gods onmisbare hulp toe in 
deze moeilijke tijd. Zoals u weet, wordt juf Corine vervangen door juf Geertje. We zijn blij dat juf 
Alice de vervanging van juf Gertrude tot de zomervakantie op zich neemt. Voor de formatie van  
2017-2018 denken we ook al na over de vervanging van beide collega’s. 
 

Juf Marinke 

Helaas gaat juf Marinke Wijnveen ons aan het einde van dit schooljaar verlaten. Negen jaar geleden 
is ze begonnen met lesgeven op onze school. Nu heef ze besloten dat het tijd is voor een volgende 
stap. De komende tijd gaat ze zich hierop bezinnen. We vinden jammer dat juf Marinke weggaat; ze 
is een toegewijde en gedreven collega. We wensen haar alle goeds toe voor de toekomst en bovenal 
Gods zegen. 

 
Meester Martijn  
We zijn blij dat in het nieuwe schooljaar meester Martijn de Groot ons team komt versterken. 
Meester Martijn werkt nu op De Spreng in Barneveld. In één van de volgende nieuwsbrieven hopen 
we meester Martijn nader voor te stellen. 

 
Pinkster Sing-in 

Met Pinksteren mogen we gedenken, dat God iets groots heeft gedaan. Voor Hemelvaart beloofde 
Jezus aan zijn discipelen, dat zij de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen. De Heilige Geest 
stort Gods liefde in ons hart. Hij zorgt voor vrede, rechtvaardigheid en blijdschap. Daar willen we op 
02 juni met de kinderen en met u over zingen. U bent van harte welkom vanaf 08.45 uur op ons 
plein. 

 
Formatie 2017-2018 

We zitten midden in dit proces. Komend schooljaar starten we weer met 11 groepen. We zijn 
dankbaar dat we veel nieuwe kinderen mogen begroeten in het nieuwe jaar. In één van de volgende 
nieuwsbrieven hopen we de groepsverdeling bekend te maken. 
 

Bloemenkoningin  
Hè hè eindelijk mag ik het jullie allemaal vertellen. Ik ben de 
bloemenkoningin van Voorthuizen. De meesten van jullie 
zullen het vast al wel gezien hebben op facebook of in de 
krant. En sommigen hebben zelfs al naar mij gezwaaid 
tijdens de Koningsdagoptocht. Nu vraag je je misschien af 
wat je moet doen als bloemenkoningin. De bloemenkoningin 
gaat samen met de bloemenprinses overal laten zien hoe 
leuk de Floralia in Voorthuizen is. Zo gaan we naar de 
Heideweek in Ede, Haantjesdag in Woudenberg, 
Kersenfestival in Cothen en het Bloemencorso in Leersum. 
En in het derde weekend van september zijn we natuurlijk 
aanwezig bij ons eigen Bloemencorso Floralia. Komen jullie 
dan ook naar alle mooie corsowagens kijken?   Groetjes van juf Geertje. 
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Resultaten CITO  
De kinderen hebben goed hun best gedaan en we zijn blij en trots dat De Wheemschool het met de 
CITO goed doet. Het resultaat is 534,9. We weten het nog niet zeker, maar we denken dat deze score 
op het landelijk gemiddelde ligt. 
Natuurlijk analyseren we de toetsen nauwkeurig om ons onderwijs blijvend te verbeteren. Tegelijk 
blijven we zeggen: het is belangrijk voor de kinderen van De Wheemschool dat elk kind een score 
haalt, die bij het kind past. Alle kinderen doen mee en mogen naar eigen kunnen en kennen 
presteren. Scoren we daardoor lager, dan hebben we daar vrede mee.  
Het is belangrijk dat u de toetsresultaten van uw kind(eren) kent. Daarbij hoort wel een verhaal. Uw 
kind is meer dan een optelsom van de resultaten. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de 
leerkracht van uw kind. 
NB. De CITO Entreetoets is afgenomen. We hopen de resultaten in de volgende nieuwsbrief te 
vermelden. 
 

Inspectiebezoek 
Op 09 mei was het inspectiebezoek aan De Wheemschool. We zien hier positief 
en tevreden op terug. De school maakte een zelfbeoordeling en een 
presentatie. De inspectie bezocht lessen, sprak met ouders, leerlingen, 
leerkrachten en het MT van de school.  
Doel van het bezoek: “Doet de school wat in de stukken, de zelfbeoordeling en 
de presentatie is verteld”. De conclusie van de inspectie was: ja! De inspectie 
was onder de indruk van wat wij de afgelopen 4 jaar hebben gepresteerd. De 
bouw van een nieuwe school, drie verhuizingen en daarnaast gewerkt aan een sterke organisatie, die 
open, vertrouwenwekkend is en waar kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt. Het advies was dan 
ook: “Ga op de ingeslagen weg voort en houd vast wat je allemaal hebt ontwikkeld”. We hebben een 
stevig fundament gelegd waar we de komende jaren verder op kunnen bouwen. 
Vanuit dit vertrouwen gaan we enthousiast aan de slag. 

 
De Wheem Inspectie 

Kwaliteitsgebied OP  
Onderwijsproces 

 

OP2 Zicht op ontwikkeling voldoende voldoende 
OP3 Didactisch handelen voldoende voldoende 
Kwaliteitsgebied  
SK Schoolklimaat 

 

SK1 Veiligheid goed voldoende 
SK2 Pedagogisch klimaat goed goed 
Kwaliteitsgebied  
OR Onderwijsresultaten 
OR1 Resultaten voldoende voldoende 
OR3 Vervolgsucces goed voldoende 
Kwaliteitsgebied  
KA Kwaliteitszorg en ambitie 
KA1 Kwaliteitszorg voldoende voldoende 
KA2 Kwaliteitscultuur voldoende goed 
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Informatie over de schoolreizen 

Vertrek en terugkomst op donderdag 08 juni 2017 
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 
 
Informatie voor groep 1a, 1b en 2 
De kinderen worden om 09.15 uur op school verwacht. We vertrekken om 
09.30 uur. Het is de bedoeling dat de ouders, na een groet, buiten wachten tot we 
vertrekken. Voor eten wordt gezorgd: patat en limonade. Het is handig om gemakkelijke 
kleding te dragen. Wilt u de tassen e.d. voorzien van de naam van uw kind? Geen zakgeld 
a.u.b.  
 
Informatie voor groep 3 en 4  
De kinderen worden om 9.15 uur op school verwacht. Voor eten wordt gezorgd: patat, ijsje 
en 1x drinken. Eigendommen graag voorzien van naam. Advies zakgeld: € 3,00  
 
Informatie voor groep 5, 6 en 7  
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. De kinderen van groep 6 en 7 krijgen 
een patatje. Voor ander eten en drinken zorgen de kinderen zelf. Eigendommen graag 
voorzien van naam. Advies zakgeld: € 5,00  
 
Voor alle groepen geldt: Voor vertrek en bij terugkomst gaan we naar binnen om te 
beginnen en af te sluiten met gebed.  
 
We vragen u de verschuldigde bedragen over te maken op rekeningnummer  
NL42RABO 0366 3091 29 t.n.v. Schoolfonds Wheemschool. Wilt u bij de betaling duidelijk de 
naam/de namen en de groep van het kind/de kinderen vermelden? We willen u vragen om 
ervoor te zorgen dat het geld voor dinsdag 07 juni is overgemaakt. 
Groep 1 en 2  : € 20,--    Groep 3 en 4:  € 23,-- 
Groep 5, 6 en 7 :  € 27,--     
 

Kamp groep 8 

Op woensdag 31 mei is het zover! Groep 8 gaat op 

schoolkamp! Ze vertrekken op de fiets naar Otterlo om 

drie dagen te genieten van plezierige activiteiten in wat 

de natuur heeft te bieden. Ze verblijven op `De 

Woudegge` waar veel ruimte is voor activiteiten en wat 

omringd is door bos. We wensen groep 8 een heel fijn 

kamp toe. 

Voor de volledigheid: de kosten voor het kamp bedragen € 62,50 en kunnen overgemaakt 

worden op rekening NL42RABO 0366 3091 29 
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Vanuit groep 1a 

 
In groep 1a werken we op dit moment over het thema: “Zon, Zee, Strand…” 

Wat leren we veel nieuwe woorden: zeester, het dek, kombuis (keuken van een 

schip), kraaiennest, zwaardvis, rog, octopus, orka, vuurtoren, dobber… en het ronde 

raampje in een schip heet een: patrijspoort. 

 

                  Verder maken we “de mooiste vis van de zee”,  

                    en oefenen we de golf-schrijfoefening.  

 

 

Er zijn kinderen die een extra opdracht moeten maken. Deze week is dat: op de 

kralenplank een boot namaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bouwhoek wordt een echt zeilschip gebouwd, waarna je heerlijk mag vissen. 

En in de zandtafel worden de prachtigste zandkastelen gemaakt. 
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                      Mei 
  19  Isa van Elten    groep 8  
  26  Jelte Heijstek    groep1a  
  28  Luc de Groot     groep 5  
  28  Jesper Mouw    groep 6  
  30  Lars Arends     groep 1a  
  30  Lieke van den Berg    groep 3 
  30  Wilco van den Brink   groep 3  
  30  Ruben van Maanen    groep 4a  
  31  Tristan Evers    groep 4b  
  Juni 
  02  Sarah Dekker     groep 1a  
  03  Sem Folmer     groep 3  
  07  Jesper Beukhof     groep 2  
  07  Jack Malungo     groep 1a  
  08  Rens Evers      groep 7  
  08  Jemuel van Kranenburg    groep 3  
 08  Vajèn Peters     groep 1a  

08  Nova Verhoef   groep 3 
13  Emma van Donkersgoed   groep 1a  
14  Lisa Davelaar    groep 1a  
17  Thijs Pol     groep 4b  
20  Maud van den Heuvel   groep 2  
20  Daan Overeem     groep 3  
21  Janna Overeem     groep 2 
 


