
 

  
 

Talenten bezitten is mooi: talenten                 
ondekken bij anderen nog mooier. 
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Agenda 

 

           September 
14 Gebedskring (wordt verzet naar  
  maandagen, meer info volgt later) 
19  Informatieavond groep 4 t/m 6 
  Oud papier 
21  Nieuwsbrief 
  Informatieavond groep 3 
 
 

  

 
 
 

 Een nieuw schooljaar 
Beste ouder/verzorger, 
 
Bij het lezen van deze nieuwsbrief zijn de kinderen alweer 
bijna drie weken naar school. We hopen dat ze wat gewend 
zijn en het naar hun zin hebben bij de nieuwe juf of meester. 
In de eerste weken van het schooljaar zijn de kind- en de 
startgesprekken. Daarnaast zijn er info-avonden. Om goed te 
kunnen werken aan de ontwikkeling van uw kind is het van 
belang dat we aansluiten bij de onderwijsbehoeften. Het doel 
van deze gesprekken is dan ook dat we zoveel mogelijk bij 
deze behoeften aan kunnen sluiten.  
Kinderen mogen werken op een plek die bij hen past. Dit kan 
zijn in het lokaal, op het speel/leerplein of op een stilteplek. 
Graag willen wij werken aan de ontwikkeling  van de talenten 
van uw kind(eren). 
We zijn een open school. U bent van harte welkom bij 
gesprekken, vieringen, inloopmorgens, open lessen etc. (zie 
hiervoor onze Wheemschool agenda en de website). Via het 
ouder portaal houden wij u op de hoogte van de resultaten 
van uw kind(eren). Mocht u zich zorgen maken of anderszins, 
neem dan contact op met de leerkracht. 
We weten dat we  ons werk alleen goed kunnen doen als we 
dat in afhankelijkheid doen van onze God. Als we dicht bij 
Hem leven, wil Hij zijn zegen geven. 
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Juf Gertrude en juf Corine 
Beide juffen zijn nog niet inzetbaar voor een groep. Juf Gertrude begint twee morgens met het 
begeleiden van (groepjes) kinderen. We zijn blij dat ze dit weer kan oppakken en hopen dat ze dit 
kan uitbouwen. Het herstel van juf Corine laat nog wat langer op zich wachten. We wensen beide 
juffen Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd en bidden om herstel.  

 

Juf Lenneke 

Juf Lenneke is in blijde verwachting. We feliciteren ook haar man en kinderen 
hiermee van harte. Ze hoopt in december met zwangerschapsverlof te gaan. Over 
haar vervanging houden we u natuurlijk op de hoogte. 
 

 
Schoolbibliotheek 

De schoolbibliotheek is weer open. Er zijn nieuwe boeken. Kinderen die nieuw zijn op school krijgen 
een pasje. De openingstijden zijn: 
woensdag van 10.45 -12.30 uur:  4, 5a, 5b en 6 (groep 3 vanaf de kerstvakantie) 
woensdag van 12.30-13.00 uur: groep 1 t/m 3 (MET OUDERS!) 
vrijdag van 10.45 -12.00 uur: groep 7, 7/8 en 8 
Volg hiervoor ook onze website. 

 
Wheemschool Agenda en schoolgids 2017-2018 

De nieuwe Wheemschool Agenda is reeds in uw bezit. Daarin staat beknopte 
informatie. De agenda staat ook op de website. Daarnaast vindt u daar ook onze 
schoolgids met uitgebreide informatie. Verder vind u op de website veel 
informatie, nieuws uit de groepen etc. 
 

Vierde kleutergroep 

We zijn blij dat er zoveel ouders zijn die vertrouwen hebben in De Wheemschool. We kunnen 
hierdoor in januari 2018 een vierde kleutergroep starten. De kinderen die in december 2017 en 
daarna vier worden gaan naar deze groep. De instroomgroep gaat evenals de andere groep 1 vijf 
dagen naar school. Op maandag- woensdag- en vrijdagmiddag zijn ze vrij. Voor zover we nu weten, 
telt deze groep in mei 2018 zestien leerlingen. 
Als uw kind in 2017 of 2018 vier jaar wordt, wilt u hem/haar dan alvast opgegeven, dan weten wij 
met hoeveel kinderen we rekening moeten houden. 

 

Hoofdluiscontrole 
In de eerste week na iedere vakantie wordt er een hoofdluiscontrole gehouden.  
De groepen 1 t/m 4 komen op de maandagmorgen aan de beurt en de groepen 5 t/m 8 op 
dinsdagmorgen. 
Wij zijn nog op zoek naar een aantal moeders die bereid zijn om mee te helpen in de hoofdluis 
werkgroep. De dagen van controle zijn op maandag- en dinsdagochtend (alleen na de vakanties en 
evt. een ochtend voor nacontrole). We streven ernaar om met anderhalf uur klaar te zijn. Na de 
controle is er altijd nog gezellig een kop koffie! 
 
 
 
 



 

Nieuwsbrief 07 september 2017 

 

De Wheemschool - Frans Halsstraat 111 - 3781 EV  Voorthuizen -  0342 471642 - www.wheemschool.nl 3 

 

Waarom hoofdluiscontrole? 
De controles zijn er om hoofdluis te bestrijden. Hoofdluis verspreidt zich snel. 
Het hebben van hoofdluis is absoluut geen schande! Het heeft niets te maken met wel of niet schoon 
zijn. Het krijgen van hoofdluis kan iedereen overkomen. Echter, sommige kinderen zijn er (erg) 
gevoelig voor.  
Als de hoofdluiswerkgroep een neetje (eitje van een luis) of hoofdluis ontdekt, wordt er direct actie 
ondernomen. School wordt op de hoogte gesteld en zij nemen contact met de ouders op. Daarnaast 
krijgt de betreffende groep een mail, zodat u weet dat hoofdluis geconstateerd is. U kunt dan als 
ouder ook alert zijn. Na twee weken wordt de klas nogmaals gecontroleerd. 
Hoofdluis is hardnekkig zonder behandeling. Wilt u daarom ook zelf zo af en toe uw kind 
controleren? 
Op de volgende sites kunt u nog meer lezen over hoofdluis en het eventueel behandelen ervan: 
www.vggm.nl/hoofdluis, www.rivm.nl en www.landelijksteunpunthoofdluis.nl. 
Uiteraard kunt u ook met uw vragen op school terecht. 
Aanmelden kan bij Marianne Redert: tel. 464472,  l.redert@zonnet.nl 
 
 

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  
 
 

Vrije dagen 2017-2018 
Er zijn in het schooljaar 2017-2018 
vr 13-10 Continurooster groep 5 t/m 8 14.30 uur vrij 
ma 23-10 Studiedag team De Wheemschool. De kinderen zijn vrij 
vr 22-12 Groep 5 t/m 8 zijn ’s middags ook vrij 
vr 23-02 Continurooster groep 5 t/m 8 14.30 uur vrij 
vr 30-03 Goede Vrijdag 
ma 02-04 2e Paasdag 
do 12-04 Studiedag team De Wheemschool. De kinderen zijn vrij 
ma 21-05 2e Pinksterdag 
di 10-07 Laatste schooldag groep 8 (snoep strooien) 
  

 
  

http://www.vggm.nl/hoofdluis
http://www.rivm.nl/
http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/
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  11  september     Rick Overeem  1-2  
  11 september     Romijn Rense  8  
  12 september     Carlijn de Vries 1a 
  12 september     Anouk Beukhof 1a 
  12 september     Kevin Beukhof 1a 

  12 september     Tess van den Heuvel  5b  
  12 september     Mike Krikke  1-2  

  13 september     Daan Doest  6  
  15 september     Elias van den Bosch 1a 
  14 september     Michiel van der Haar  1-2  

  17 september     Tim van Manen  1-2  
  17 september     Eva de Vries  1-2  
  19 september     Else Wijnveen  7-8  

  20 september     Norah Boerman 1a 
  20 september     Gijs van Vliet  6 
 
 

 
 


