
 

    
 

  Heb geduld:  
 alle dingen zijn moeilijk  
 voordat ze gemakkelijk worden.     
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Agenda  

Oktober 
13   Juf Marlies jarig 
13    Continurooster 
16-20  Herfstvakantie 
23  Studiedag (kinderen vrij) 
24-25  Luizencontrole 
24               Oud papier                                                   
31                     Hervormingsdag 

November 
01  Dankdag                                          
01                     Juf Linda jarig                 
06  Kunstatelier gr. 3-4                     
10                     Kunstatelier gr. 5-8                     
11                     Meester Piet jarig 
15   Juf Lenneke jarig 
16   Nieuwsbrief 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

 Herfstvakantie 

Op vrije dagen is het prachtig om langs het water te fietsen. 

Als het mooi weer is, zie je vaak mannen, maar soms ook 

vrouwen met attributen naast zich staren naar een dobber in 

het water. Stil zitten ze daar al te vissen vanaf de vroege 

morgen. Ineens bedenk je dan dat de eerste volgelingen van 

Jezus veelal ook vissers waren. Weliswaar met netten in 

plaats van hengels. Maar ook zij wisten wat wachten was. 

Begrepen zij daarom beter wat geduld hebben is? 

Vakantie vieren begint voor veel druk bezette westerlingen 

met eerst een paar dagen bijkomen. Als ze die eerste dagen al 

dan niet humeurig zijn doorgekomen, kan de echte vakantie 

beginnen. De vrijheid van de vakantie is dan eigenlijk een 

inhalen van wat je eerder tekort bent gekomen: rust. Maar 

als vakantie nu eens geen inhalen maar vooruitlopen zou zijn? 

Vakantie als de tijd om vooruit te kijken? Te wachten op wat 

komen gaat? Is dat zo gek? Wij wensen u en de kinderen een 

fijne herfstvakantie toe! 
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Schoolfruit 2017-2018 

Dit schooljaar kunnen wij weer meedoen met EU-schoolfruit. EU-Schoolfruit stimuleert 
kinderen samen fruit en groente te eten. Vanaf week 46 ontvangen wij 20 weken gratis 
schoolfruit voor alle leerlingen. 
Het is gezond. Kinderen hebben elke 
dag minimaal twee keer fruit en 150 
gram groente nodig. Om dat te halen 
kunnen ze de eetmomenten op school 
niet missen. Hieronder een aantal 
voordelen van schoolfruit. 

 Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten zitten lekkerder in 
hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.  

 Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-
Schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis. 

 Ouders waarderen het. Na de periode van gratis fruit en groente, wil 75% van de 
ouders een structureel schoolfruitbeleid.  

 Het is helder en eenduidig. Ouders weten waar ze aan toe zijn als ze alleen fruit en 
groente mogen meegeven voor het tienuurtje. 

 Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit 
en groente.  

 Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage 
klimaatbelasting. 

We hopen dat u het schoolfruit ook als een voordeel ziet en u uw kinderen activeert om fruit 
te eten. 

Dankdag 
Op woensdag 01 november is de Dankdagdienst om 14.30 uur in 
Bethabara. De heer Wim van der Vegte hoopt deze dienst te leiden. 
Eind oktober volgt er nog een uitnodiging.  
 

 
Themabijeenkomst  RVT, GMR en CVB 

De Wheemschool maakt samen met de Koningin Wilhelmina School deel uit van de Stichting 
Hervormde Scholen te Voorthuizen. De beide directeuren van de scholen vormen ook het 
bestuur en zorgen er voor dat alles wat voor beide scholen geldt (personeel, financiën, 
gebouwen, profilering etc.) goed geregeld wordt. De Raad van Toezicht beoordeelt of dit 
alles ook goed gebeurt en daarnaast heeft de GMR, die uit ouders en personeelsleden van 
beide scholen bestaat, een meedenkende en adviserende functie.  Op 18 september hebben 
we een themabijeenkomst georganiseerd om na te denken over belangrijke onderwerpen 
voor onze scholen. Een ieder kon een onderwerp inbrengen waar over gediscussieerd kon 
worden. Deze bijeenkomst heeft een aantal punten opgeleverd waar het bestuur verder 
over nadenkt en zal uitwerken: 
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- Hoe zorgen we ervoor dat we met moderne middelen efficiënt en effectief met ouders            
communiceren? 
- Hoe geven we vorm aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ouders en school?                    
- Hoe kunnen we er zorg voor dragen dat kinderen hun energie beter kunnen reguleren? 
- Hoe kunnen we de verwachtingen van ouders en de mogelijkheden van leerkrachten beter 

   op elkaar afstemmen (management van verwachtingen)? 
- Welke vormen van leiderschap hebben onze scholen nodig? 
- Hoe kunnen we binnen onze mogelijkheden de werkdruk van leerkrachten verminderen? 
   Een mooie oogst.  

De MR van De Wheemschool bestaat uit: Annemieke Panhuis, Nanny Bergers, Linda van 
Wagensveld en Ina van Bladeren. Bij hen kunt u onderwerpen aanleveren die u belangrijk 
vindt voor de ontwikkeling van De Wheemschool. 

Leerlingenraad 
De eerste leerlingenraad (ieder jaar vergaderen zij 5 keer) 
was op 20 september. De leerlingenraad bestaat uit 
kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Zij vertegenwoordigen de 
kinderen van hun groep. De volgende kinderen maken deel 
uit van deze raad: Jesse Brink, Rebecca van Looijengoed, 
Dylan Klümann, Megan van Maanen, Kim van de Kuilen, 
Janaoh van Kranenburg, Aaron van Middendorp, Chiara 

van Steenis, Lea Geurtsen, Levi Verhoef, Ruben van Maanen, Marina Martirosian. Juf 
Annemieke is de voorzitter en meester Gert de secretaris. We hebben gesproken over de 
eerste weken op school en de start- en kindgesprekken. De kinderen vinden het fijn dat er 
de eerste weken wat meer kennis wordt gemaakt. Zo leer je de nieuwe juf of meester beter 
kennen en weet je wat de regels zijn. Ook is het goed dat er daarnaast lesgegeven wordt, 
want de kinderen willen graag leren.  
De startgesprekken waren fijn. De meeste kinderen waren daarbij aanwezig. Er werden 
goede vragen gesteld. De volgende punten werden door de leerlingenraad ingebracht: 
- Beter afval opruimen; 
- Meer beweging; 
- De wc’s bij de middenbouw zijn vies; 
- Meer uitjes/excursies; 
- Leerkrachten: beter toezicht pleinwacht: kinderen moeten 
   nu teveel zelf oplossen: 
- Goede roosters en regels voor korfbal/volleybal etc.; 
- Wisselen leden leerlingenraad groep 8; 
- Bal wel of niet op de tafeltennistafel; 
- Knop is nog steeds van het hek bij het voetbalveld. 
Sommige punten kunnen we snel oplossen, andere punten worden in de volgende 
leerlingenraad besproken. 
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Inloopmoment 

Nadere informatie hierover volgt door de projectgroep Ouderbetrokkenheid. 
 

Fietsencontrole 

Dit jaar is er geen officiële fietscontrole. Wel wordt er aandacht aan besteed in de groepen. 
Het wordt weer donkerder en voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat de 
fietsverlichting goed werkt. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een checklist.  

 
Even voorstellen 

We zijn blij met veel stagiaires op onze school. In de vorige nieuwsbrief stond al een 
overzicht van alle stagiaires en in welke groepen zij aanwezig zijn.  
In deze nieuwsbrief stellen enkele stagiaires zich nader aan u voor. 
 

Mitchel van Beekhoven 

Misschien kennen sommigen van u mij van het schooljaar 2015/2016, in die 
periode heb ik ook bij De Wheemschool stage gelopen, hier heb ik veel van 
geleerd. Nu 2 jaar later mag ik weer terugkomen om stage te lopen in groep 8 
bij juf Sandra. Op donderdag en vrijdag ben ik aanwezig en werkzaam op deze 
gezellige maar vooral leerzame school. 
Ik ben 19 jaar oud en volg de opleiding Onderwijsassistent op het Dulon 
College (voorheen ROC A12). Ondertussen zit ik al in het derde jaar en tevens 
het laatste jaar van de opleiding. Daarna wil ik nog de Pabo gaan doen om 
later als meester het basisonderwijs in te gaan. 

 

Céline van Essen 
Ik volg de opleiding Onderwijsassistent op het Landstede te Harderwijk.                                                                      
Buiten school om, sport ik in mijn vrije tijd 2x per week en spreek ik af met 
vriendinnen. Na deze opleiding wil ik graag nog naar de Pabo om vervolgens 
les te gaan geven in het basisonderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ik heb speciaal voor De Wheemschool gekozen, omdat ik hier zelf ook 8 leuke 
jaren heb gehad.                                                                                                                                                         
Ik loop stage in groep 1a bij juf Marlies en hoop veel te leren.                                                                                                              
Aan het eind van mijn stageperiode hoop ik dat ik zelf kleine lesjes kan geven. 
 
 

Lorena Panhuis 
Ik ben 14 jaar en zit in 3GT van de Meerwaarde (Zorg en 
Welzijn). Ik doe hier de sector Zorg en Welzijn. Op 
vrijdagmiddag loop ik mijn stage bij juf Christine in groep 5 (16 
weken en dan 1 uur). Ik woon in Voorthuizen, met mijn ouders 
en mijn zus. In mijn vrije tijd vind ik het ontzettend leuk om 
paard te rijden.  
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.  
Klaas Klein 

Ik  ben getrouwd met Petra. Samen met onze kinderen (Anna en Julia) 
wonen we in Voorthuizen. Momenteel ben ik derdejaars student op de 
CHE in Ede. Hier volg ik de deeltijdopleiding, wat inhoudt dat ik 2 
avonden per week naar school ga en 1 dag in de week stage loop op De 
Wheemschool. Drie jaar geleden heb ik de keuze gemaakt om mij om te 
laten scholen tot basisschoolleerkracht en daar heb ik geen spijt van 
gehad. 
Dit schooljaar mag ik iedere dinsdag stagelopen in groep 5b. Ik hoop 
hier veel van de leerkrachten en ook zeker van de leerlingen, te leren.   

 

Ilona Mensink 
Ik ben 17 jaar oud en kom uit Stroe. Ik zit in het 2de jaar van de opleiding 
Onderwijsassistent en volg deze opleiding op Landstede in Harderwijk. Dit 
jaar loop ik elke woensdag (vanaf januari), donderdag en vrijdag stage in 
groep 3! Ik hoop dat het een erg leuk, gezellig en leerzaam jaar gaat 
worden en dat ik aan het eind van dit schooljaar kan terugkijken op een 
geslaagde stageperiode! 

 

Imke Klok 
Ik ben 16 jaar en zit op Mbo Landstede in Harderwijk en doe de opleiding 
onderwijsassistent. Ik heb als stageplek groep 1-2 bij juf Rianne en juf Betsy, 
gekozen voor mijn oude basisschool De Wheemschool, omdat ik het altijd al 
superleuk vind om met kinderen te werken, en sinds dat ik klein ben eigenlijk 
al juf wil worden Dit jaar hoop ik meer te weten te komen over het juf zijn. Ik 
hoop me meer te gaan verdiepen in hoe alles zit en beter te worden in het vak 
en hoop op een gezellig en leerzaam jaar. 

 

Vincent Trouw 
Ik ben 16 jaar en woon in Voorthuizen en loop stage op De Wheemschool in 
groep 5a. Na de Meerwaarde GT doe ik nu de opleiding Onderwijsassistent 
op Landstede Harderwijk. In mijn vrije tijd voetbal ik bij VVOP, waar ik ook 
trainer ben van een jeugdteam. 
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Anouk van de Kuilen 
Ik ben 16 jaar oud. Ik vind het heel leuk om met kinderen om te gaan. 
Daarom volg de opleiding Onderwijsassistent op Landstede in Harderwijk. 
Daarna wil ik graag door naar de Pabo. Dit jaar loop ik stage in groep 3 bij 
juf Simone en juf Martine. Hier hoop ik te leren hoe ik goed met kinderen 
om kan gaan en hoe ik uiteindelijk zelf les kan geven voor een klas 

 

 

Gisanne Kasse 
Ik zit op De Meerwaarde in de derde klas. Ik heb op De Meerwaarde voor 
Groen gekozen omdat ik het boerenleven en buiten zijn erg leuk vind. Ook vind 
ik het erg fijn en leuk om met dieren te werken. Ik help vaak mijn vader buiten 
met klusjes. Ik woon op het platteland, dus is er altijd genoeg te doen rond het 
huis. Ik vind het ook erg leuk om te volleyballen. Ik zit op volleybalvereniging 
SDS in Voorthuizen in het team MB1. Ik vind het erg leuk om op De 
Wheemschool stage te lopen! Het is altijd erg gezellig in de klas en ik begin 
ondertussen de namen van de kinderen te leren. 
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Nieuws uit groep 8 

 
De eerste week in groep acht. Maandag lekker rustig opbouwen. Maar in de middag kregen we al twee toetsen 
voor volgende week maandag en voor deze vrijdag. Verder dinsdag, woensdag en donderdag kregen we ook 
huiswerk. Maar dat lukte wel. Natuurlijk deden we ook wel taal, spelling en rekenen.  
Geschreven door Matthijs uit groep 8  
 
Groep 8 is een heel leuk schooljaar waarin je heel veel doet. Natuurlijk hebben we er ook een paar nieuwe 
vakken bij; onder andere Bijbelkennis, woordbetekenis & werkwoord spelling. Ook hebben we iedere dag 
huiswerk. Kortom groep 8 is nu al leuk!!!!!!!   
Groetjes Sophie  
 
In de eerste week van groep 8 was het leuk en gezellig. De eerste dag kregen we huiswerk mee, dat leek heel 
lastig maar uiteindelijk viel het best mee. Voor de rest gingen we Rekenen, Taal en Spelling doen. De eerste 
week in groep 8 was TOP.  
Geschreven door Sem uit groep 8  
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oktober 

14  Guido Geurtsen     groep 7  
14  Janoah van Kranenburg    groep 7  
18  Leonoor Geurts     groep 5b  
21  Rhodé Klok      groep 6  
22  Aline van den Hoorn    groep 5a  
22  Hendri van den Hoorn    groep 5a  
24  Jelte van der Haar    groep 5b  
24  Aaron van Middendorp    groep 6  
26  Lisa van Manen     groep 6  
27  Laura Blankespoor    groep 6  
30  Julian van den Hoeven   groep 7  
31  Bart Brink      groep 7  
31  Silas den Otter     groep 4  
 
november 
01 Kim van Omme     groep 5a  
02  Neal Woudenberg    groep 7-8  
04  Isabella Hermsen     groep 5b  
05  Seth van de Kuilen   groep 1-2  
05  Gerwin van Rootselaar    groep 2  
06  Megan van Maanen   groep 7-8  
07 Julie de Boer     groep1-2  
07 Casper van Bommel   groep7-8  
08  Pim Hovius      groep 8  
08  Maartje Zuiddam     groep 5b  
09  Sarah-Maria van Woerden   groep 4  
10  Andries Lokhorst     groep 6  
12  Lieve van Duijn     groep 6  
13 Jana van de Beek     groep 7-8

   
  


