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 Agenda 

augustus 
21 Opening eerste schooldag 
22 Luizencontrole 
  Oud papier 
23  Luizencontrole 
24 Schoolfotograaf 
25 Juf Ada jarig 
31 Gebedskring 
 
september 
04 Startgesprekken 
07  Startgesprekken 
14  Gebedskring 
19 Info-avond Gr 4 t/m 6 
  Oud papier 
21 Info-avond Gr 3 
   Nieuwsbrief 
 

  

 
 
 

 Einde schooljaar 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Het is snel gegaan. We naderen alweer het einde van het 
schooljaar. Dat betekent even afstand nemen van het 
schoolritme. Zes weken niet naar school gaan en misschien 
wel op vakantie gaan. Een tijd uitrusten en niets doen. Tijd 
om op adem te komen van alle drukke gebeurtenissen van de 
afgelopen maanden. 
Het einde van een jaar betekent ook afscheid nemen van 
onze schoolverlaters. De meesten zitten in groep 8, maar er 
zijn ook een aantal kinderen die naar een andere school gaan. 
We wensen al deze kinderen veel succes toe op hun nieuwe 
school en bedanken u als ouders/verzorgers hartelijk voor uw 
samenwerking en  
vertrouwen. 
We hopen u en de  
kinderen allemaal  
na de vakantie weer  
gezond te mogen 
begroeten. Een  
heel fijne vakantie  
toegewenst! 
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Geboren 

Dag klein broertje, wat vinden we jou lief! Op 05 juni 2017 is Sep Krikke 
geboren. Sep is het broertje van Mike (groep 1b) en Finn. We feliciteren ook de 
ouders Vincent en Marieke met dit wonder.  

 
juf Gertrude en juf Corine 

Beide jufs zijn nog niet in staat om te werken. Het ziet er nog niet naar uit dat dit na de 
zomervakantie wel het geval is. Dit is heel vervelend voor hen en we wensen ze van harte beterschap 
toe.  
In de groepsverdeling is rekening gehouden met hun afwezigheid. 
 

Afscheid juf Anneke 

Aan het einde van dit schooljaar moeten we helaas afscheid nemen van onze juf 
Anneke. Ze heeft besloten gebruik te maken van haar welverdiende pensioen. 
Dat zij geliefd is, bleek wel op 15 juni toen zij, onder grote belangstelling van 
kinderen, ouders en andere belangstellenden, het “Anneke Gerritsen museum” 
mocht openen.  We gaan haar passie voor het vak, haar deskundigheid, inbreng 
in het team, enthousiasme en bovenal haar liefde voor de kinderen missen. We 
zijn dankbaar dat we Anneke zoveel jaren in ons midden mochten hebben en 
wensen haar samen met Gerrit Gods onmisbare zegen toe. 
 

juf Geertje, meester Martijn en juf Annelies 

Door de ziekte van twee collega’s en het vertrek van juf Anneke en juf Marinke starten we komend 
schooljaar met drie nieuwe leerkrachten. Juf Geertje verving afgelopen jaar juf Corine, maar krijgt nu 
een eigen groep. Meester Martijn en juf Annelies zijn nieuw. We zijn blij dat wij op deze wijze ons 
team weer compleet hebben om zo het nieuwe schooljaar te kunnen starten.  

 
Afscheid groep 8 

Nog een paar weken en dan nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van De Wheemschool. Ze 
gaan een nieuwe levensfase in en zijn na de vakantie “bruggers”. Het is altijd moeilijk om afscheid te 
nemen. Zeker als je 8 jaar lief en leed met elkaar hebt gedeeld. We wensen hen alle goeds toe en in 
het bijzonder Gods nabijheid. 
 

Groepsverdeling 2017-2018 

We starten het schooljaar met 11 groepen, waarvan drie kleuter groepen. Gezien de grote instroom 
starten we in januari 2018 met een vierde kleutergroep.  
Groep 1a juf Ina en juf Marlies 
Groep 1-2 juf Rianne en juf Betsy 
Groep 2 juf Marja en juf Connie 
Groep 3 juf Martine en juf Simone 
Groep 4 juf Annelies en juf Linda 
Groep 5a meester Rico en juf Alice 
Groep 5b juf Christine en juf Annemieke 
Groep 6  juf Lenneke en meester Martijn 
Groep 7 juf Jacqueline (op dinsdag meester Martijn) 
Groep 7-8 juf Geertje (op dinsdag meester Rico) 
Groep 8 juf Sandra en juf Bertha 
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Overige taken 

juf Ada   Intern begeleider en leesspecialist 
meester Rico  Rekenspecialist 
juf Bertha  Gedragsspecialist 
juf Martine  Specialist (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling 
juf Betsy  Onderbouwcoördinator 
juf Geertje  Klusklas en leerling ondersteunende taken 
meester Martijn Leerling ondersteunende taken 
juf Rianne  ICT 
Juf Reijna  Administratief medewerkster 
meester Piet  Conciërge 
meester Gert  Bovenbouwcoördinator, ICT en directeur/bestuurder 
 

Schoolkorfbaltoernooi 
Het was weer een mooi en sportief toernooi. Iedereen 
heeft goed zijn/haar best gedaan. We bedanken een 
ieder die een bijdrage heeft geleverd aan het slagen van 
dit prachtige toernooi. De groepen 3 en 6 wisten de 
eerste plaats te bemachtigen. Groep 6 heeft ook 
deelgenomen aan de Gelderse Kampioenschappen en 
werd daar derde. Van harte gefeliciteerd. 
 

Inspectie bezoek op De Wheemschool  
Op 08 mei 2017 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek op onze school gedaan. Er is gesproken 
met ouders, leerlingen, leerkrachten, directie en er zijn klassenbezoeken gedaan. De inspectie vindt 
dat we als school in alle opzichten goed onderwijs geven en heeft geen tekortkomingen gevonden. 
We zijn blij met de erkenning dat er een positieve en prettige sfeer op De Wheemschool heerst 
conform onze kernwaarden: Toegewijd, Verbonden en Ontspannen. Dit vertaalt zich in een 
beoordeling goed op de aspecten schoolklimaat en kwaliteitscultuur. 
Uit het rapport blijkt ook dat de inspectie het ontwikkelingsproces van De Wheemschool positief 
beoordeeld. We zijn blij dat gezien wordt dat we voldoende zicht hebben op de eigen kwaliteit en 
verbeteringen doelgericht doorvoeren. Het is een kwestie van doorgaan op de ingeslagen weg. We 
willen naar een school waar kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen en waar ze hun talenten 
kunnen ontwikkelen. Dit wordt door de inspectie gewaardeerd. Belangrijk is om deze ontwikkeling 
door te zetten en te borgen. Daarnaast heeft zij adviezen gegeven om de ingezette ontwikkeling 
verder vorm te geven. Deze adviezen gaan wij zeker opvolgen. Het volledige rapport vindt u in een 
bijlage bij deze nieuwsbrief en op onze website. 
 

Dear, Teachers,parents and students of the Wheemschool,      
Greetings to all and I hope this finds you well,I want to take this opportunity to say a big thank you 
coming deep from my heart  for tirelessly showing Troy love,support and prayer during his sickness 
and also being  there for us during the hard times,it was not an easy journey to manage alone 
without your support. 
Thanks to teachers and students for helping troy to manage it well at school,sending him cards and 
presents when he got too sick,visiting him and walking with troy till his last journey, you brought a 
smile on Troy's face and on my face too when it was too difficult to carry on.. 
The amazing emotional song the classmates of Troy sang for him remains in my heart forever... 
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Parents,thanks for allowing your children to visit troy while they played games since he could not go 
outside to play... 
I will keep all your presents and cards  in Troy's room and I will remember him with those plus it will 
remind me forever the love that the entire wheemschool community had for troy and you are also 
free to visit Troy's grave if you wish to. 
Thank you very much    
Regards  
Perez Van De Koot Angute 
Troy’s moeder 

 
Actie leerkrachten basisscholen op 27 juni  
PO in actie, AOb, CNVO, FvOv, FNV, AVS en de PO-raad hebben samen onder de naam PO-front een 
staking in het primair onderwijs aangekondigd. Op dinsdag 27 juni zullen de deelnemende 
basisscholen een uur later hun deuren openen. Daarnaast wordt op die dag in Den Haag een petitie 
aangeboden aan demissionair minister-president Rutte. Elke deelnemende school wordt opgeroepen 
een leerkracht en een ouder naar het Malieveld in Den Haag te sturen om de overhandiging van de 
petitie bij te wonen. De aktie wordt georganiseerd om bij de regering o.a. onder de aandacht te 
brengen dat de werkdruk in het onderwijs te hoog is, de salarissen te laag. 
Het bestuur ondersteunt deze punten van harte, maar heeft vooralsnog besloten niet aan deze aktie 
deel te nemen. Wilt u de petitie op www.pofront.nl/petitie ondertekenen? 
Wij sluiten niet uit dat dit, indien nodig, op een later tijdstip 
wel kan gebeuren. We houden u dan natuurlijk op de hoogte. 
 

Gevonden voorwerpen 

Doppers, broodtrommels, jassen, shirts, handschoenen etc. 
Het ligt allemaal tussen de gevonden voorwerpen. Ze liggen 
tot 30 juni uitgestald bij het kantoor van meester Gert en juf 
Betsy. Komt dat zien….. 
 

http://www.pofront.nl/petitie
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Nieuws uit groep 6 

Het Gelderse kampioenschap 
Op 10 juni 2017 ging groep 6a naar het Gelderse in Ermelo bij Dindoa  we gingen kwart voor 9 
moesten we  bij Dindoa zijn. We gingen eerst op het kunstgras gingen ze het korfballen voor doen en 
daarna gingen van alle scholen een paar kinderen. We hadden een lijst gemaakt wie er dan speelt. 
We hadden de eerste wedstrijd 1-1 gespeelt. Daarna hadden we even pauze en toen gingen we weer 
spelen en toen hadden we ongeveer 3-5 gespeelt toen gingen we even middag eten een 1 uur pauze. 
En toen was weer de laatste wedstrijd en toen hadden we 6-3 gespeelt ongeveer, en we hadden het 
heel gezellig! De spelers Jelte, Lennart,  Ruben, Kim, Debbie, Bart, Jeffrey, Simone, Ilse, Nienke 
Van: Jelte!! 
 
Het begon met school korfbal en ons andere team en wij stonden gelijk met de punten dus we 
moesten strafworpen nemen allebei vijf. Team 6a had ze alle vijf gescoord en team 6b had er een 
paar gemist. Toen hadden wij de beker. Team 6b mocht mee lopen. Op 10 juni mochten wij naar het 
Gelders kampioenschap. We moesten kwart over 8 op school zijn de eerste wedstrijd begon om 11 
uur. Er deden meer dan tien scholen mee het was  
moeilijk te verslaan. 1 gelijk gespeeld en twee verloren helaas  
niet de beker gewonnen. 
Groetjes Ilse v.d. Heuvel en Danielle van Beek 
 
Op zaterdag 10 juni ging 6a naar het Gelderse 
In Ermelo bij Dindoa . We hadden 3 wedstrijden gespeeld en 1 gelijk gespeeld en 2 verloren. We 
speelden heel goed en we hadden mooie goals. En we hadden het heel gezellig. En de KWS was 
tweede geworden. We hadden de eerste wedstrijd 1-1 gespeeld de tweede wedstrijd 5-3 en de 
derde 6-2 verloren. Ondanks we wel even ruzie hadden was het toch gezellig. 
Groetjes Kim en Ruben 
 
Schooltennis 
We gingen op de fiets naar TC de Harremaat. We gingen eerst inspelen toen begonnen we .  
Er waren drie Poels. In de eerste Poel Janoah-Danielle. Tweede poel Lucas-Jeanne. 
Derde Poel Joost-Meredith. De halve finale Joost-Meredith 
Tegen Janoah-Danielle had 3 de poel gewonnen. Joost-Meredith tegen Jeanne –Lucas 
Poel twee gewonnen en toen hadden we geen tijd meer. Toen gingen we naar huis. 
Yanick en Joost 
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  Nieuws uit groep 6/7 
 
Kanjerles met ouders 
Maandag 29 mei was er in groep 6/7 een Kanjerles met de ouders.  
Aan het begin van de Kanjerles heeft de meester uitgelegd wat de  
petten inhouden, namelijk: als je veel de baas speelt en pest dan  
heb je de zwarte pet op. Als je meegaat doen met de pester (de zwarte pet)  
dan heb je de rode pet op. Als je zielig of verlegen doet dan heb je de gele  
pet op. Er is ook nog een witte pet die heb je op als je een kanjer bent dat  
houdt in dat je andere helpt, niet pest, niet uitlacht en niet zielig doet. 
Daarna hebben we oefeningen gedaan zoals: plank vallen, met blinddoek  
begeleid worden van de trap en buiten gingen we in een rondje staan en  
lieten we een paar kinderen met een blinddoek om naar de over sturen  
(blindemannetje). Deze oefeningen hebben te maken met vertrouwen. 
Jan en Brecht 
 
 

Feestje juf Jacqueline 
Eerst dachten we dat we alleen een high tea gingen doen, maar toen een dag voor het feestje maakte 
ze bekend dat we een high tea op zeumeren gingen doen. Toen waren wij op zeumeren het water 
was wel koud maar volgens mij had iedereen het naar zijn zin. Met de high tea deden we drie rondes 
dan mocht je drie dingen pakken per ronde en kwart over twaalf gingen we weer weg en toen we 
onderweg waren zagen we bij de bushalte een ambulance en een politie stilstaan we wisten niet wat 
er aan de hand was.  
Mauro en Neal 
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juli 
 

23  Mathilde Bergers     groep 7  
23  Rico Verkade      groep 6  
24  Danique van de Lagemaat   groep 1a  
27  Sem van de Bunt     groep 3  
30  Bart Methorst     groep 4b 
 
augustus  

 
02  Nienke van den Hoorn    groep 6  
03  Jeffrey van Looijengoed   groep 6  
04  Daan Arends     groep 6-7  
04  Amber Overeem    groep 5  
04  Ingmar Strijbos     groep 4a  
07  Hidde Mom     groep 7  
11  Julia Pawlicka     groep 1b  
11  Larissa van de Pol    groep 1b  
12  Elin van Ommen    groep 4b  
12  Britt van Westerneng    groep 4b  
13  Ruben Overeem    groep 3  
15  Brian Hardeman    groep 4b  
17  Sanne van den Heuvel    groep 6  
22  Els van de Veen    groep 4a  
24  Fleur Groenevelt    groep 2  
25  Fleur Wisse     groep 4b  
27  Jesaja Zweverink    groep 2  
28  Sophie van den Hoeven   groep 8   
 
september 
 
02  Mart Bunt     groep 5  
02  Mylène de Jong    groep 7  
02  Hidde Schalk     groep 1b  
02  Joas Verkade     groep 8  
04  Finch van Maanen    groep 3  
07  Fien Bunt      groep 1b 

 
 
 
 


