
 

                         
                       

                       Ik nodig je uit in mijn hart,  
              want daar is altijd plek genoeg!  
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Agenda 

 

november 
17  Kunstatelier gr. 5-8 
20-24  Open lessen                           
21                   Oud papier                                               
30  Juf Sandra jarig 

december 
5  Sinterklaas 
14  Nieuwsbrief 
 

 

  

 
 
 

 Welkom 
 

Beste ouder/verzorger, 
 
In januari 2018 hopen we met onze vierde kleutergroep 
te starten. 
 
Fijn dat er zoveel ouders zijn die hun kind bij ons 
aanmelden en vertrouwen hebben in De Wheemschool. 
Als team wordt er hard gewerkt om goed Christelijk 
onderwijs aan uw kinderen te geven.  
 
Samenwerking met u als ouders is daarbij een 
belangrijke voorwaarde. Tijdens de afsluiting van de 
projectweek was de school weer vol met ouders en 
kinderen. Op deze avond was er ook de mogelijkheid om 
in te tekenen op de open lessen (20 t/m 24 november). 
 
U kunt dan ervaren hoe uw kind les krijgt en de sfeer 
proeven in de school. We hopen ook dan op veel 
belangstelling. 
We willen graag een open school zijn, waar u 
gemakkelijk naar binnen stapt. U bent van harte 
welkom! 
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Geboren 

Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van jou (Jesaja 43:4a) 
 
Siem Benjamin Doest is geboren op 06 oktober. De grote trotse broers en zus zijn Daan (gr. 6), Jonah 
(gr. 5b) en Sarah (gr. 1-2). We feliciteren ook de ouders Peter en Janine van harte en hopen dat Siem 
voorspoedig en gelukkig mag opgroeien. 
 
 

Jouw handjes in de onze 
Zo gaan we hand in hand 
Als drie musketiers tezamen 
Een ijzersterke band 
Wij zijn al wat groter 
Jij bent nog zo klein 
We hopen dat we voor altijd 
Elkaars vrienden zullen zijn 
 
Op 15 oktober is Roan de Haan geboren. We feliciteren 
Fenna  (gr. 1a) en haar ouders Joan en Diana van harte met 
dit wonder. 

 

Juf Annelies 

Helaas moeten wij u mededelen dat juf Annelies met ingang van 01 januari 2018 gaat stoppen op 
onze school. Ze heeft een andere baan gevonden op de Beatrixschool te Kootwijkerbroek, waar ze les 
gaat geven aan de kleuters. We bedanken juf Annelies heel hartelijk voor haar inzet op onze school. 
Vanaf 08 november gaat juf Annelies op maandag en dinsdag werken en juf Linda op woensdag 
donderdag en vrijdagmorgen. We zijn blij dat juf Alice na de kerstvakantie de groep samen met juf 
Linda wil gaan doen. We hebben dan een ervaren collega in groep 4 die de kinderen kent. Ze gaat 
zich hier de komende tijd al met juf Linda op voorbereiden. 
Voor groep 5 betekent dit dat meester Rico op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de groep 
begeleidt. Op woensdag is juf Alice er. De dinsdag die in groep 7-8 door meester Rico werd gedaan, 
wordt vanaf de kerstvakantie ingevuld door juf Geertje. 
 

Juf Lenneke 
Zoals u weet is juf Lenneke in blijde verwachting. Haar zwangerschapsverlof gaat op 11 december in. 
Aangezien het haar veel moeite kost om twee dagen les te geven, hebben we besloten dat zij tot 
deze tijd alleen op maandag lesgeeft in groep 6. 
Dit betekent dat meester Martijn de dinsdag voor haar gaat invullen en na 11 december groep 6 
volledig voor zijn rekening neemt. Vanaf 06 november is juf Jacqueline ook op dinsdag i.p.v. meester 
Martijn in groep 7. 
 

Vervanging bij ziekte 

We doen ons best om voor continuïteit in de groepen te zorgen. Dit lukt ons tot nog toe goed. Ook 
bij ziekte van leerkrachten hebben we nog steeds voor goede vervanging kunnen zorgen. Dit wordt 
wel steeds moeilijker en het kan voorkomen dat we voor noodoplossingen moeten kiezen. Als een 
collega ziek is, kijken we of een (duo) collega de groep kan overnemen. Als deze niet beschikbaar is, 
gaan we kijken of er een collega die geen groep heeft, kan invallen. Als dit allemaal niet lukt, zijn we 
genoodzaakt om de betreffende groep op te splitsen over andere groepen.                                              
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In uiterste gevallen moeten we besluiten dat de groep geen les krijgt. Natuurlijk wordt u hierover op 
tijd ingelicht. We hopen dat u hiervoor begrip hebt. Als u leerkrachten kent die bij ons willen invallen, 
geef het dan door. Er staat een advertentie op onze website en is gedeeld op facebook. Hierop 
hebben we nog geen enkele reactie gekregen.  
 

Juf Gertrude en juf Corine 

Beiden zijn langdurig ziek. Juf Gertrude is twee morgens op school om (groepjes) leerlingen te 
begeleiden. Juf Corine is nog niet in staat om werkzaamheden op school te doen. Beide collega’s 
bevinden zich in een verdrietige fase van hun leven. Wilt u voor hen bidden? 
 

Vierde kleutergroep 

We zijn blij dat we in januari 2018 kunnen starten met een vierde kleutergroep. Fijn dat zoveel 
ouders hun kind aan onze school willen toevertrouwen. De nieuwe instroomgroep wordt op 
maandagmorgen, dinsdag  begeleid door juf Ina. Juf Connie neemt de woensdag, donderdag en de 
vrijdagmorgen voor haar rekening. Juf Marlies is i.p.v. juf Ina op de vrijdagmorgen in groep 1a. 
 

Ambrasoft 

Al jaren maken wij op school gebruik van de software van 
Ambrasoft. Met deze software kunnen de leerlingen oefenen op 
reken- en taalgebied. Dit doen zij d.m.v. spelletjes, zodat het 
voor de kinderen een leuke manier is om zich bepaalde 
vaardigheden eigen te maken (denk bijv. aan de tafels, 
spelenderwijs lezen, taalspelletjes oefenen). Dit kan ook thuis! 
In groep 3 krijgt ieder kind een persoonlijke inlogcode. Deze 
kunnen ze de hele schoolperiode (groep 3 t/m 8) gebruiken. Als 
u de code kwijt bent, kunt u bij de groepsleerkracht een nieuwe 

code aanvragen. We hopen dat veel kinderen op deze manier spelen en leren! 
 

Open lessen 
De eerste periode zit er alweer bijna op. In november starten we met de open lessen. U krijgt dan de 
gelegenheid een les bij te wonen van uw kind. U kunt kiezen tussen taal/spelling/lezen of rekenen.  
Er hangen lijsten in de groep van uw kind om in te tekenen. 
De open lessen zijn van maandag 20 november t/m vrijdag 24 november:  
9.30 – 10.00 uur: taal/spelling/lezen (bij kleuters taalactiviteit) 
11.00 – 11.30 uur: rekenen (bij kleuters rekenactiviteit) 
In groep 3 is er alleen een open moment om 09.30 uur. 
 

Nieuwe laptops met touchscreen 

Binnen onze school hebben we gewerkt met veel vaste computers en een 
vijftiental laptops. Om kinderen te laten werken op een plek die het beste 
bij hen past (lokaal, speel/leerplein of een stilte plek) wilden we meer 
laptops hebben. We hebben 65 laptops met touchscreen aangeschaft. 
Met deze laptops en nieuwe software kunnen we de leerstof nog beter en 
aantrekkelijker aanbieden. Daarnaast is onze wifi vernieuwd en kunnen 
we in de cloud werken. We blijven werken aan het verbeteren en 
vernieuwen van de kwaliteit van ons onderwijs. 
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Sint 

De voorbereidingen voor de aankomst van de Sint op De 
Wheemschool zijn al in volle gang. We weten niet hoe 
de Sint arriveert. We weten wel dat we ook dit jaar, hem 
en zijn pieten hartelijk willen begroeten en welkom 
heten. Het is fijn als u daarbij aanwezig wilt zijn. De Sint 
en zijn gevolg wordt op 05 december om ca. 8.45 uur 
verwacht. De kinderen van groep 1 t/m 4 hoeven die 
dag geen eten en drinken mee te nemen naar school.   
 

Kerstvieringen 

Het duurt nog wel even, maar toch alvast wat informatie over de Kerstvieringen. Alle groepen vieren 
dit jaar Kerst in het eigen lokaal. De groepen 1 t/m 2 op 20 december met ouders. Deze avond begint 
om 19.00 uur. De groepen 3 t/m 8 vieren Kerst, zonder ouders, in hun groep op dezelfde avond 
(woensdag 20 december, dit staat onjuist op 21 december op De Wheemschool Agenda). Ook zij 
beginnen om 19.00 uur. Om 20.00 uur bent u van harte welkom op ons plein om Kerstliederen te 
zingen en samen met ons koffie/thee of warme chocolademelk te drinken. We hopen op een grote 
opkomst. 
De kinderen van groep 1 t/m 2 zijn op 22 december vrij. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn die dag 
om 12.00 uur vrij. 

 
EU Schoolfruit 

Vanaf 15 november krijgen we weer schoolfruit. Dit betekent dat er op woensdag, donderdag en 
vrijdag voor de kinderen drie soorten fruit zijn. Op deze wijze denken we als school een bijdrage te 
kunnen leveren aan de gezondheid van uw kind.  
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     Welkom in groep 6  
Deze week mogen wij jullie in de nieuwsbrief meenemen naar groep 6. Veel lees plezier!  

 

Wie zijn wij? 

Wij willen ons graag allemaal aan jullie voorstellen. In onze klas zitten: Gijs, Mart, Andries, Cas, Lisa, Laura, 

Mark, Wilfred, Destn, Aaron, Amber, Chiara, Hildegard, Ruben, Syb, Daan, Luc H, Luc G, Tristan, Rhodé en 

Lieve. We hebben een juf en een meester, juf Lenneke en meester Martijn. Juf Lenneke is er op maandag 

en meester Martijn op dinsdag tot en met vrijdag. Onze juf gaat op 4 december met zwangerschapsverlof 

want er groeit een klein jongetje in haar buik. Onze meester kan leuk uitleggen. Tijdens de instructie kan 

hij druk en grappig zijn. 

 

Wist u dat… 

Juf Lenneke zwanger is en  

een jongetje verwacht? En dat  

de jongens in de klas dat al  

dachten?  

 

Meester Martijn heel vaak  

van zijn hocker valt? 

 

Werken in groep 6  

Elke ochtend als we de klas  

in komen staat er op het  

bord: ‘Goedemorgen kanjers  

van groep 6, ga in de kring  

stillezen.’ Na het stillezen  

gaan we de dag bespreken,  

luisteren we naar het  

Bijbelverhaal en gaan we  

bidden. Na de kring hebben  

we instructie spelling,  

instructie taal en werktijd  

staal. Dan gaan we eten  

en drinken en buitenspelen.  

Na het buitenspel hebben  

we rekenen instructie en  

ongeveer een half uur  

werktijd. Het is hard werken 

in groep zes en meestal erg leuk  

(maar soms ook niet)  

We vonden het leuk om te  

vertellen over onze klas. 

 

 

Spelen in groep 6  

Op het plein spelen we vaak voetbal en korfbal. Bij korfbal doen 

we dan afvallertje. Ook zijn we vaak aan het tafelen, lummelen 

of volleyballen. Ook zitten we wel eens op elkaars nek, echt heel 

leuk.
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   november 
   20   Harm Liefting   groep 2  
   22   Ilse van den Heuvel groep 7  
   26   Fabio Mulder    groep 5a  
   26   Noël Nagelhout   groep 3  
   26   Niek Visscher   groep 3  
   29   Guus van Ommen  groep 2  
   30   Simone Davelaar  groep 7  
   30   Destn van der Horst  groep 6  
 
     december 
   02   Ime de Boer   groep 4  
   03   Marina Martirosian  groep 5a  
   07   Jill Corbee             groep 5b  
   10   Loïs de Jong   groep 5a  
   13   Sarah Doest   groep 1-2  


