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 Agenda 

September 
25  Info-avond Gr 7 t/m 8 
  Ontmoeten is gewoon Doen 
27  Juf Connie jarig 

Oktober 
02  Info-avond Gr 1 t/m 2 (19.00 uur) 
  Start Kinderboekenmaand 
08 School-Kerk-Gezinsdienst 
09  Start Projectweek 
10 Juf Betsy jarig 
12  Afsluiting Projectweek 
  Nieuwsbrief 
 

 
 

 

  

 
 
 

 Gebed met open ogen 
Beste ouder/verzorger, 
 
Het is een voorrecht dat wij op school iedere morgen 
beginnen met een gebed. We mogen de kinderen leren dat 
God altijd naar ons wil luisteren. Onderstaand gebed leert ons 
het beeld van Jezus te volgen.  
 
Heer, 
maak ons tot mensen 
naar het beeld van uw Zoon: 
met ogen die niet alleen kijken, 
maar ook kunnen aanzien, 
met oren die niet alleen horen, 
maar ook kunnen luisteren, 
met een mond die niet alleen praat, 
mar ook kan aanspreken, 
met een verstand dat niet alleen begrijpt, 
maar ook kan verstaan, 
met een hart dat niet alleen klopt, 
maar ook bewogen kan zijn, 
met handen die niet alleen grijpen, 
maar zich ook kunnen openen, 
met voeten die niet alleen draven, 
maar ook tegemoet kunnen komen, 
want zo zijn wij gezegend 
en elkaar tot een zegen. 
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Juffen-/Meesterdag 
Als team hebben we besloten om alle verjaardagen van de juffen en 
meesters uit de onder- en bovenbouw op één dag te vieren. Dit 
betekent dat we één groot feest voor alle kinderen gaan vieren. 
Het wordt vast een fantastisch feest! Nadere informatie hierover 
volgt op een later tijdstip. 

 
Gebedskring 

We zijn dankbaar dat er ouders zijn die voor alles wat er op onze school leeft willen danken en 
bidden. In goed overleg met de leden van de gebedskring hebben we besloten om deze belangrijke 
bijeenkomst anders te gaan inrichten. De hoofdaanleiding is dat de beschikbaarheid van ouders op 
een avond steeds moeilijker is. Er is voor gekozen de gebedskringen tweewekelijks  op 
maandagochtend bij één van de ouders te organiseren. Dit betekent dat de donderdagavonden die 
op De Wheemschoolagenda staan, vervallen. 
 

Projectweek/Kinderboekenweek 
Hierover verschijnt een extra nieuwsbrief. 
 

School-Kerk-Gezinsdienst 

Deze wordt gehouden op zondag 08 oktober. In deze dienst staat het thema van de christelijke 
kinderboekenmaand (www.christelijkekinderboekenmaand.nl) “Bibbers in je buik ‘’ centraal. De 
dienst voor De Wheemschool wordt gehouden in Bethabara om 10.30 uur en de voorganger is ds. 
L.W Smelt. De dienst voor de Koningin Wilhelmina School is in de Dorpskerk om 09.30 uur en de 
voorganger daar is J.W. van der Vegte. U bent van harte uitgenodigd! 
 

Studenten 

Uw kind kwam misschien thuis met de mededeling dat er een nieuwe meester/ juf in de groep is. Dat 
klopt. Er zijn verschillende studenten op onze school. We hopen dat ze veel bij ons kunnen leren. Het 
is ook mooi dat ze nieuwe ideeën in onze school brengen. Van harte welkom! 
 

naam groep dag opleiding 

Klaas Klein 5b (juf Annemieke) dinsdag CHE Pabo 

Vincent Trouw 5a (juf Alice) dinsdag Onderwijsassistent 

Ilona Mesink 3 (juf Simone) donderdag/vrijdag Onderwijsassistent 

Imke Klok 1-2 (juf Betsy) dinsdag Onderwijsassistent 

Michelle ter 
Maaten 

2 (juf Marja) dinsdag/donderdag VMBO Meerwaarde 

Anouk van de 
Kuilen 

3 (juf Martine) maandag/dinsdag Onderwijsassistent 

Mitchel van 
Beekhoven 

8 (juf Sandra) donderdag/vrijdag Onderwijsassistent 

Jordy Landman 7 (juf Jacqueline) maandag/dinsdag/woensdag Onderwijsassistent 

Céline van Essen 1 (juf Marlies) dinsdag Onderwijsassistent 

Gisanne Kasse 2 (juf Marja) woensdag VMBO Meerwaarde 

Merel van 
Malenstijn 

1a (juf Ina) vrijdag VMBO Meerwaarde 

http://www.christelijkekinderboekenmaand.nl/
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Klasbord 

De afgelopen jaren bent u gewend dat u regelmatig 
mail krijgt van leerkrachten met informatie over 
wat er zoal in de groep speelt en waar bijvoorbeeld 
ouderhulp voor nodig is. We gaan dit jaar werken 
met Klasbord. Wat houdt Klasbord in? (zie ook 
www.klasbord.nl) 
Klasbord is een app, te downloaden in de appstore. 
U kunt ook op de computer/tablet via internet 
klasbord volgen. Een klas volgen kan als de gebruiker de code die hij/zij ontvangt van de leerkracht, 
invoert. De leerkrachten maken allemaal een klas aan op Klasbord en sturen alle ouders een mail met 
de unieke code. Het gebruik van Klasbord is gratis en het is in een besloten omgeving waar 
informatie wordt gedeeld met de gebruikers. De formatie is voor buitenstaanders niet zichtbaar.  
De volgers van de klas ontvangen een nieuw bericht direct via de Klasbord-app. U krijgt één dezer 
weken, tijdens de informatie-avond, of kort daarna een code toegestuurd waardoor u zich kunt 
aansluiten bij 1 of meerdere groepen als u de app heeft gedownload. De nieuwsbrief blijft daarnaast 
gewoon het nieuwsmedium van de hele school. De website houdt ook zijn functie.  
We hopen op deze wijze gerichter contact met u te onderhouden.  
 

Ontmoeten is gewoon Doen!  
In de week van 25 september schenken we extra aandacht 
aan het onderwerp Ontmoeten is gewoon Doen! In feite 
doen we dit het gehele jaar. Maar in deze week wordt er op 
alle scholen in de gemeente Barneveld aan gewerkt. Het gaat 
erom dat schoolkinderen meer wederzijds begrip krijgen en 
geen vooroordelen tegen elkaar hebben.  

 

Jaarplan 2017-2019 

Op de website staat ons schoolplan 2015-2019. Centraal in deze schoolplanperiode staat, dat wij 
willen werken aan het ontwikkelen van de talenten van uw kind. Natuurlijk besteden we veel 
aandacht aan de kernvakken lezen, taal en rekenen. Daarnaast willen we zoeken naar ruimte in het 
programma om kinderen aan hun talenten te laten werken.  
Dit is een proces waar ons schoolplan en de daarvan afgeleide jaarplannen op gericht zijn. 
We geven les op drie niveaus bij de kernvakken. Daarnaast is er extra begeleiding voor kinderen die 
om een bepaalde reden dit nodig hebben. Deze begeleiding valt onder de verantwoordelijkheid van 
juf Ada onze IB-er, die tevens leesspecialist is. Daarnaast werkt zij samen met juf Martine; specialist 
(hoog)begaafdheid/talenten, juf Bertha; gedragsspecialist en meester Rico; rekenspecialist. Zij 
coachen de andere leerkrachten en helpen, indien er door de leerkracht niet voldoende begeleiding 
gegeven kan worden, kinderen met specifieke aandachtsgebieden. Een aantal kinderen krijgt extra 
hulp van een juf of meester buiten de groep. Dit gebeurt altijd in samenspraak en overleg met u als 
ouders. 
Uw kind zit in een groep, maar we vinden het belangrijk dat het op een plek in de school kan werken 
die het beste past bij zijn/haar onderwijsbehoefte. Dit kan zijn in het lokaal bij de leerkracht, op het 
speel/leerplein waar samengewerkt kan worden, of op een stilteplek. 
 
 

http://www.klasbord.nl/
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In dit schooljaar werken we aan aspecten om het bovenstaande nog beter tot zijn recht te laten 
komen. Ook de deskundigheidsbevordering van leerkrachten is hierop gericht. 
- Kinderen leren zelfstandig- en samen werken. We willen dit vanaf de kleuters in 
  doorgaande lijn verder uitbouwen. Dit geeft vertrouwen  en duidelijkheid voor de  
  kinderen. Een aspect waar we al mee werken is het digi-keuzebord bij de onderbouw 
 en de weektaak (Klasseplan) in de midden- en bovenbouw. 
- Om kinderen op een plek te laten werken, die past bij de onderwijsbehoefte gaan we 
  werken met 70 laptops met touchscreen. Hierdoor krijgen leerlingen op een directe  
  manier feedback op hun werk. Door het gehele gebouw komt er een uitstekende wifi-  
  dekking. We gaan voor een groot gedeelte werken in de cloud. 
-  We gaan de samenwerking met BijdeHandjes intensiveren door o.a. werkwijzen op  
  elkaar af te stemmen en te groeien naar een Integraal Kind Centrum. 
- Bij dit alles staat de samenwerking met u centraal. We werken  
  aan het vergroten van uw betrokkenheid door allerlei mogelijkheden om binnen de  
  school te komen en met ons de onderwijsbehoeften van uw kind te starten. Dit jaar  
  starten we met inloopmomenten en open lessen. We informeren u daar verder over  
  in een volgende nieuwsbrief. We zijn een open school en hopen dat u zich bij ons  
  welkom voelt. 
 

Nieuwe leesmethode in groep 3 

Sinds twee jaar maken we in onze school gebruik 
van de taal- en spellingsmethode Staal. De 
kinderen zijn enthousiast en ook ons bevalt de 
methode erg goed. Om een goede aansluiting te 
krijgen met groep 3 hebben we gekozen voor 
een nieuwe leesmethode Lijn 3. Deze methode 
legt een stevige basis voor goed leren lezen. De 
uitgever (Malmberg) van deze methode geeft 
aan dat de resultaten boven het landelijk 
gemiddelde zijn. Lijn 3 stelt de letter centraal en 
geeft veel mogelijkheden om aan te sluiten bij 
het niveau van uw kind. Door uit te gaan van de letter leert uw kind echt lezen. Het gaat verder dan 
alleen het herkennen van het woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de 
kinderen snel vertrouwd met letters. Door te werken met thema’s prikkelt het de nieuwsgierigheid 
van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken. 
Lijn 3 heeft diverse werkvormen van samenwerkend lezen. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek 
met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leeslijn een gezamenlijke start en afsluiting. 
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23 september   Ruben Davelaar    groep 5b  
25 september   Jennifer van de Glind   groep 5a  
29 september   Mees van den Berg  groep 1-2  

  

01 oktober    Syb de Boer    groep 6  
01 oktober    Lucas van Middendorp   groep 8  
04 oktober    Sam van den Top   groep 4  
06 oktober    Juul Nagelhout    groep 4  
08 oktober    Sven Overeem    groep 4  
08 oktober    Roos Rozeboom    groep 5b  
11 oktober    Anna Zweverink    groep 5a 

  


