
 

  
 

        Want een Kind is ons geboren.  
     Jesaja 9 
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 Agenda 

december 
19 Oud papier 
20 Kerstviering   
22 Gr. 1 t/m 2 hele dag vrij                         
22       Gr. 3 t/m 8 vrij vanaf 12.00 uur: 
  begin kerstvakantie                                  
26       Juf Reijna jarig 

 

 

 

januari 
08 Eerste schooldag in het nieuwe 
  jaar 2018. We beginnen om 08.45 uur 
08 Luizencontrole 
09  Luizencontrole 
16  Oud papier 
20 Juf Christine jarig                                     
22-26 Inloopochtend                                            
23          Juf Alice jarig 
 

 

 
 

  

  Kerst 
 
 Er is een Kind geboren 
 ‘t is Jezus onze Heer. 
 Hij kwam voor onze zonden 
 daalde op aarde neer. 
 Hij kwam voor u en mij 
 Wil onze Redder wezen 
 maakt ons van zonden vrij. 
 
 Zo lief heeft God de Vader 
 de mensen hier op aard. 
 Kwam in Zijn Zoon ons nader 
 zoveel vind Hij ons waard. 
 Buig nu maar voor Hem neer 
 en vraag Hem om vergeving 
 Hij vergeeft ons telkens weer. 
 
 Wij zijn in U geborgen 
 die ’t duister wijken doet. 
 Wij zien uw Zonnestralen 
 Uw zon voor ons gemoed, 
 De warmte voelen wij 
 en zijn U innig dankbaar 
 U maakt ons hart zo blij. 
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Geboren 
Een mooi bericht van de familie 
Alsayed. Zaterdag 25 november 
kregen zij er een dochter bij: 
Layan. Jawa (groep 1/2) en Alen 
(vanaf januari '18 groep 1b) 
hebben er een zusje bij 
gekregen. We feliciteren de familie Alsayed met de geboorte van Layan.   
 

Afsluiting 2017 

De eerste maanden van het schooljaar zitten er weer op. Het is snel gegaan en we hebben 
veel gedaan. De kinderen zijn blij met de nieuwe laptops 
met touchscreens en dat we nu ook in de cloud kunnen 
werken. We zijn dankbaar voor alles wat we hebben. Het 
jaar 2017 is bijna voorbij. Als we terugkijken op het jaar 
heeft het ons veel goeds gebracht, maar ook verdriet. 
Beiden willen we op onze school met u delen. Wij hopen 
dat u merkt dat u bij ons welkom bent. 
 
Het team van De Wheemschool wenst u allen gezegende 
Kerstdagen toe en in een goed 2018.  
 

Kerstvieringen 

De kerstvieringen van alle groepen zijn op woensdag 20 december om 19.00 uur in de 
groepen. De groepen 1 en 2 vieren het samen met de ouders. De groepen 3 t/m 8 vieren het 
zonder ouders. 
U bent allen om 20.00 uur van harte welkom op het plein voor het zingen van een aantal 
liederen en een gezellig samenzijn met wat lekkers. We hopen dat u allen komt! 
 

Kerstvakantie. Na hopelijk twee heerlijke weken vrij starten we weer op maandag 08 

januari 2018. We verwachten de kinderen om 08.45 uur in school. 
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Vierde kleutergroep en aanmelden 

We zijn blij dat veel ouders vertrouwen hebben in De 
Wheemschool. Door de grote aanmelding van kinderen 
starten we in januari in de personeelskamer een vierde 
kleutergroep. Ook deze groep stroomt al behoorlijk vol. 
Als uw kind nu drie jaar is en u heeft hem/haar nog niet 
opgegeven, wilt u  dit dan doen. Dan weten wij waar we 
rekening mee moeten houden. U bent van harte 
welkom! 

 
Personele zaken 

Juf Corine  en juf Gertrude zijn nog steeds langdurig ziek. We hopen en bidden dat het in 
2018 beter met hen mag gaan. Juf Christine heeft last van een hernia. Ze heeft het een 
aantal weken wat rustiger aan gedaan. Ze werd deels vervangen door meester Arno Broos. 
Fijn dat ze nu  haar werk weer volledig kan oppakken. Juf Lenneke is met 
zwangerschapsverlof en neemt daarna ouderschapsverlof. Dit betekent dat zij dit schooljaar 
niet meer terugkeert. We wensen haar een goede tijd en hopen dat alles voorspoedig mag 
gaan. 
 

Vertrouwenspersoon 

Kinderen en medewerkers kunnen op school last hebben van ongewenst gedrag, zoals 
pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is fijn als iemand hier last van 
heeft terecht kan een vertrouwenspersoon.  
Juf Lenneke en juf Gertrude zijn vertrouwenspersoon. Omdat zij beiden de komende tijd niet 
op school zijn, hebben we juf Bertha bereid gevonden om deze taak tijdelijk op zich te 
nemen. 
 

Collectiewissel boeken schoolbibliotheek  

Al iets meer dan een jaar hebben wij een prachtige 
bibliotheek op school. We mogen heel blij zijn met zo’n 
grote collectie boeken. Deze bestaat uit prentenboeken en 
leesboeken op allerlei niveaus, maar wist u ook dat er een 
heleboel informatieboeken staan? Heel handig voor bij het 
voorbereiden van spreekbeurten en werkstukken. En dat 
de ouders van de kleuters op woensdag rond half 1 ook 
met hun kind naar de bibliotheek kunnen gaan om voor 
hen boeken te lenen?  
Elk half jaar hebben we een collectiewissel. Dan wordt een 
groot gedeelte van de boeken weer naar de bibliotheek in 
Barneveld gebracht en krijgen we er nieuwe boeken voor terug. Zo kunnen we onze 
schoolbibliotheek up-to-date houden en kunnen er ook steeds nieuw uitgebrachte reeksen 
in de collectie komen. 
Aankomende januari vindt er weer zo’n collectiewissel plaats.  
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Het is belangrijk dat de kinderen die nog leesboeken thuis hebben deze uiterlijk de week na 
de kerstvakantie inleveren.  Is uw kind een boek kwijt, dan is het goed dit tijdig aan de 
groepsleerkracht door te geven. Dan kan deze met uw kind op school kijken of het ergens 
ligt.  Bij vermiste boeken wordt er door de Bibliotheek Barneveld €15,00 boete gerekend die 
door uzelf betaald moet worden. Dit geldt voor de boeken die uw kind voor thuis en op 
school leent. 
 

Gevonden voorwerpen 

Bij de achteringang staat een bak met gevonden 
voorwerpen. Het gaat om jassen, broodtrommels etc. Als u 
iets mist, kom dan kijken. Wilt u in de gaten houden of uw 
kind iets mist. Op deze wijze zijn er weinig gevonden 
voorwerpen in onze school. 

 
 
Dammen 

Vrijdag 29 december is weer schooldammen in t Trefpunt aan de Roelenengweg 25. Het 
toernooi start om 13.00 uur en om 16.00 uur is de prijsuitreiking. Kinderen van onze school 
doen ook mee. We wensen hen alvast veel succes en sportieve wedstrijden toe. 
 

Actie Schoenmaatjes 
De actie Schoenmaatjes is afgerond. Er zijn 107 dozen ingeleverd!  
Dat is een heel mooi aantal. Woensdag (24-11) zijn ze weggebracht. 
Allen dank voor het meedoen met de actie.  
Speciale dank aan Ronald van Maanen voor het vervoer. 
 

 

Gezocht: enthousiaste en gezellige overblij-f 
medewerkers 

Voor de TussenSchoolse Opvang (TSO) op onze school 
zoekt BijdeHandjes naar medewerkers die het leuk vinden 
kinderen te begeleiden. Voor nadere informatie verwijzen 
we naar de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
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Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei 
 

Ondersteuningsplanraad (OPR) zoekt nieuwe leden! 
 
Meedenken over schoolbeleid: dat doen ouders en 
medewerkers in de medezeggenschapsraad van onze school. Meedenken over passend 
onderwijs kan óók, in de Ondersteuningsplanraad (OPR). Volg onze activiteiten via 
www.swvrgv.nl en/of meld je aan voor de OPR! 
 
Het bestuur van onze school werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het 
samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. Samen zorgen zij ervoor 
dat ieder kind succesvol kan zijn op school. Over hoe dat het beste kan, kunnen ouders en 
medewerkers meedenken in de Ondersteuningsplanraad (OPR). 
De OPR moet bijvoorbeeld instemmen met het Ondersteuningsplan, waarin staat hoe het 
samenwerkingsverband en scholen werken aan passend onderwijs. Ook is de OPR 
vertegenwoordigd in werkgroepen als financiën, contact met ouders en personeel en 
hoogbegaafdheid. 
Op dinsdagavond 30 januari 2018 van 19.30 uur tot 20.30 organiseert de OPR in Veenendaal 
een informatiebijeenkomst over het Samenwerkingsverband en Passend Onderwijs. 
Belangstellenden kunnen zich via onderstaand e-mailadres daarvoor aanmelden. Graag voor 
15 december! Op dit moment bestaat de OPR uit drie ouders en drie medewerkers en een 
onafhankelijk voorzitter. We zijn op zoek naar twee nieuwe leden (een ouder en een 
medewerker) die ook willen meepraten, meedenken en meebeslissen. Interesse? Kijk op 
www.swvrgv.nl voor meer informatie over Passend Onderwijs, het Samenwerkingsverband, 
het Ondersteuningsplan én de OPR. Liever persoonlijk contact? Mail dan naar de secretaris 
van de OPR (Els Gevers: elsgevers@gmail.com). 
 

http://www.swvrgv.nl/
http://www.swvrgv.nl/
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Nog even en het is weer de tijd van kerst en straks weer een nieuw jaar… 
In de  klas hangen lichtjes …. 

Een tijd waarin veel goede voornemens en wensen worden uitgesproken… 
 

 Groep 5b wenst voor het nieuwe jaar dat:  
 

 Leah: iedereen het goed met elkaar kan vinden 

 Jelte: iedereen een fijne en veilige plek heeft om te wonen 

 Annelie: mijn oma minder last van haar been heeft 

 Fleur: opa nog lang bij ons kan blijven 

 Maartje: Irene weer helemaal beter wordt 
 

 Daan: mijn oma weer helemaal herstelt 

 Leonoor: ik geen buikpijn meer heb 

 Roos: opa geen pijn meer heeft 

 Jill: er geen oorlog meer is 

 Ruben: mijn opa geen pijn aan zijn knie meer heeft 
 

 Levi: oma het fijn in haar nieuwe huis krijgt 

 Roxy: niemand wordt buitengesloten 

 Elin: oma geen last meer heeft van haar voet 

 Tess: alle kinderen in de wereld  te eten hebben 

 Brian: opa alles weer goed kan na zijn operatie 

 Tristan: iemand die ik ken gauw weer een keer naar Nederland komt 
Dat zou ik gezellig vinden , want ze woont nu in Australië 
 

 Britt: opa gezond blijft 

 Dianne: iedereen blij is en er vrede is 

 Jona: niemand meer gepest wordt 

 Bart: iedereen fijn met elkaar kan spelen 

 Isabella: alle kinderen een fijne familie hebben 

 Jannes: er geen oorlog meer in de wereld zal zijn 
 
 

      Groep 5b wenst alle ouders 

      en kinderen van de Wheemschool  

      heel fijne feestdagen! 
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  DECEMBER                 Groep 
 
 

 
 

15 Jeanne van Rootselaar  7 
17 Selena Klümann  5a 
17 Roxy Versteeg  5b 
18 Emelie Boer  7-8 
18 Luca Liefting  4 
20 Jacolien Zwaan  8 
22 Elise van de Fliert  3 
23 Rick van Beek 8 
23 Judi van Blankers  8 
26 Jesper van de Lagemaat 3 
26 Terry Versteeg 2 
28 Danielle van Beek  7 
30 Asya Demirel  4 
JANUARI   Groep 
1 Lucas Niesing  2 
6 Tim Oosterbroek  3 
6 Naomi van Woerden 2 
6 Thom Zwart 3 
9 Colin van Engelenburg 4 
12 Lucas van de Glind  7 
15 Annelie van de Lagemaat  5b 
16 Luuk Meijer  2 
19 Rick Top  8 
19 Sep Zuiddam  1-2 
20 Kim Besselsen  5a  

 


