
 

 
           Het is een zegen  
     om te kunnen vergeten.  
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  Agenda 

januari 
25-26  Inloopochtenden 
 
februari 
07  Open morgen nieuwe ouders 
    en kinderen 
08  Nieuwsbrief 

 

  

 
 
 

Zegenwens 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Dit is de eerste Nieuwsbrief in 2018.  Er ligt een heel jaar voor 
ons, waarin we samen met de kinderen en met u op weg 
gaan. We doen ons best, maar weten ook dat we niet alles 
goed doen. Graag blijven we met u in contact om het beste 
voor uw kind te bieden.  
Aan het begin van dit jaar hebben we elkaar op allerlei wijzen 
Gods onmisbare zegen voor dit jaar toegewenst. Dat is mooi, 
want dat hebben we, zeker in moeilijke momenten, hard 
nodig.. In een boekje las ik een zegenwensgedicht, wat ook 
zeker de kinderen in de onderbouw zal aanspreken. 
 
Eén, twee, drie, vier 
wat hadden we, wat hadden we 
één, twee, drie, vier 
wat hadden we plezier 
 
drie, vier, vijf, zes, zeven, 
ik wens je nu, ik wens je nu 
drie vier, vijf, zes, zeven 
een goed en gezegend leven 
 
Zes, vijf, vier, drie, twee 
Je gaat zo weg, een gek idee 
Zes, vijf, vier, drie, twee 
maar God gaat altijd met je mee 
 

   
 
 
 



  

Nieuwsbrief 25 januari 2018 

 

De Wheemschool - Frans Halsstraat 111 - 3781 EV  Voorthuizen -  0342 471642 - www.wheemschool.nl 2 

 

Geboren 

We ontvingen twee geboortekaartjes: 
 
You can see my promise 
even in the winter 
cause you’re the God of greatness 
even in a manger 
for all I know of seasons 
is that You take your time 
You could have saved us in a second 
instead you sent a child 
 
Mark & Annemariek, Joah (groep 2) en David van ’t Veer zijn intens dankbaar voor hun lieve dochter 
en zusje Lenthe Maria, dat op 17 december 2017 is geboren.. We hopen dat Lenthe voorspoedig mag 
opgroeien. 
 
 

de Here Zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 

Op 30 december 2017 is Senn Samuel van Omme geboren. Senn is het broertje van Luca (groep 2) en 
Boaz. We feliciteren ook zijn ouders Arjan en Harriët met dit wonder. 
 

Geboren Siem 
Juf Lenneke is de gelukkige moeder geworden van een zoon: Siem Christoph. Siem is helemaal 
gezond en weegt 3.900 gram. We feliciteren haar en haar man Mathijs en dochters Annelin en Liselot 
met hun zoon en broertje. 
 

Nieuwe collega´s, 
We heten meester Arno Broos en juf Liesbeth Zethoven van harte welkom op onze school. Meester 
Arno is elke vrijdag op school. Hij begeleidt dan groepjes kinderen en op de vrijdagmiddag de klusklas 
(hierover leest u meer in deze Nieuwsbrief). Daarnaast vervangt hij leerkrachten bij afwezigheid. Juf 
Liesbeth vervangt leerkrachten als zij bijvoorbeeld ziek zijn. We zijn blij dat zij dit gaat doen. Zoals al 
eerder gemeld in de Nieuwsbrief is het moeilijk om vervangers te vinden. Als een leerkracht 
plotseling afwezig is, proberen we eerst of er op dat moment een vervanger is. Dit kan ook een Pabo- 
stagiair of een klassen-assistent zijn. Als dit allemaal niet lukt proberen we de groep op te splitsen. In 
het slechtste geval moeten we een groep vrijaf geven. Gelukkig hebben we het tot op heden allemaal 
goed kunnen regelen. We hopen dat u begrip hebt voor de wijze waarop wij dit oppakken. 
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Klusklas 
Wij willen graag werken aan de ontwikkeling van talenten van 
kinderen en aansluiten bij hun onderwijsbehoeften. In dit kader 
is juf Geertje vorig jaar een experiment gestart met de 
zogenaamde klusklas. Er zijn kinderen die veel instructie nodig 
hebben en daardoor bijna niet de gelegenheid krijgen om 
bijvoorbeeld op het leerplein te werken. Deze kinderen 
knutselen graag maar komen daar onvoldoende aan toe. We zien deze kinderen opbloeien als zij de 
kans krijgen om meer met hun handen te doen. In september is juf Geertje gestart met een groepje 
leerlingen uit groep 7 en 8.  
Meester Arno neemt dit van haar over en gaat de komende periode ook aan de slag met een aantal 
kinderen uit de groepen 5 en 6. 
 

Open morgen 07 februari 2018 

Ook dit jaar organiseren alle basisscholen in Voorthuizen 
een Open Morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. U kunt 
kennismaken met onze school als u nieuwe leerlingen wilt 
aanmelden. Natuurlijk is het altijd mogelijk om een 
kennismakingsafspraak te maken.  
 

Vierde kleutergroep en aanmelden nieuwe 
leerlingen 

Juf Connie en juf Ina zijn gestart met de vierde kleutergroep. Fijn om te zien dat deze kinderen zo 
snel wennen op onze school en het naar hun zin hebben. Deze groep is gestart met 12 leerlingen 
maar, voor zover we nu weten, groeit deze tot juni naar 25 leerlingen.  
Als uw kind nu drie jaar is en u heeft hem/haar nog niet opgegeven, wilt u dat dan zo snel mogelijk 
doen, zodat wij zicht hebben met hoeveel kinderen we in het schooljaar 2018/2019 rekening moeten 
houden. Wilt u ouders die nog geen kinderen op onze school hebben, hierop attent maken!  
 

Nieuwe laptops en internet protocol 
In november zijn we gestart met de nieuwe 
laptops/touchscreens. De wifi is compleet vernieuwd 
en we werken ook in de cloud. Op deze wijze kunnen 
we zowel binnen als buiten de school met alle 
programma’s werken. Het internet is een enorme bron 
van kennis en informatie. Dit heeft ook zijn 
schaduwkanten. We willen kinderen leren verantwoord met het internet om te gaan. 
Daarom hebben we regels voor het omgaan met internet opgesteld. Daarnaast zijn er regels voor de 
smartphones. In een bijlage bij deze nieuwsbrief treft u deze regels aan. Ook hierin moeten we als 
ouders en school samenwerken. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 

(CITO) Toetsen 

De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn deze periode druk bezig met toetsen van het leerlingvolgsysteem. 
Het gaat om toetsen op het gebied van lezen, spelling, rekenen, woordenschat en studie- 
vaardigheden. We benadrukkend dat de CITO-uitslag iets anders is dan een rapportcijfer. Beide 
cijfers geven een beeld van de ontwikkeling van uw kind, maar worden anders samengesteld en 
getoetst.  
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Een rapportcijfer komt tot stand door de afname van methodetoetsen en de beoordeling van het 
eigen werk. Deze toetsen laten vooral zien wat beheerst wordt na een aantal weken 
oefenen en gaan over pas verworven kennis. CITO toetsen zijn landelijk en meten of de 
kennis correct toegepast kan worden over een langere periode. De CITO Entreetoets voor 
groep 7 en de Centrale Eindtoets groep 8 worden in april afgenomen. 
 

Dammen 

 In de Kerstvakantie is door Damvereniging Voorthuizen het De Bunte Vastgoed - 
Schooldamtoernooi  georganiseerd. De kinderen van onze school hebben het uitstekend 
gedaan. Alle kinderen die hebben deelgenomen: van harte gefeliciteerd met je prestatie 
Hieronder volgen de uitslagen: 

 
Groep 5:  3. Xander de Jong; 6 Rens Arends; 9 Tristan Evers 
Groep 6: 1. Mart Bunt, 4 Ruben Hoek; 10 Hildegard Bergers; 11 Andries Lokhorst 
Groep 7: 11. Jeanne van Rootselaar; 17 Jennifer Gosen; 18 Julian van den Hoeven;  
   24. Daan Arends 
Groep 8:  5. Mathilde Bergers; 7. Lucas van Middendorp 
 

 
Van de oudercommissie 
Aan het einde van dit schooljaar zullen Angela Evers en Thea Trouw  afscheid nemen van de 
oudercommissie en zijn wij dus op zoek naar jou. Wij zoeken versterking van 2 vrouwen.  Ben jij die 
enthousiaste, creatieve moeder:  meld je dan aan voor de oudercommissie. Als oudercommissie zijn 
wij een ondersteunende factor binnen De Wheemschool, voor hulp bij activiteiten die georganiseerd 
worden. Denk aan de Paaslunch, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Musical en Koningsspelen. De 
samenstelling van de oudercommissie is 7 moeders en 2 vaders. Kun jij jezelf vinden in de volgende 
kreten stuur dan een mail naar Gert de Vries, directie@wheemschool.nl of naar Marleen van 
Reenen, voorzitter OC, wimmarleen@hetnet.nl  
  

SAAMHORIGHEID  
BETROKKENHEID  

GEZELLIGHEID  
NIET OMDAT HET MOET  MAAR OMDAT HET KAN  

CREATIEF  
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    Groep 5a vertelt… 
 

Schaatsen 
We gingen in Ede schaatsen. Het was een half uur rijden.  
We gingen met groep 3, 4 en 5 schaatsen. Het was een super grote  
schaatsbaan. Het schaatsen was erg leuk. De vaders en moeders gingen  
rijden en mochten ook mee schaatsen. Onze school had van 2 uur tot 3 uur  
de schaatsbaan. De juffen en meester hadden kleurplaten mee genomen 
dus als je moe was kon je uitrusten. Je kon er schaatsen voor 4 euro huren  
per paar. De vaders en moeders kregen chocolademelk met een koekje.  
Je mocht van school drinken en een koekje mee. Bijna iedereen kon wel  
goed schaatsen en als je niet zo goed kon schaatsen helpt iemand je wel. 
Er werden veel foto’s gemaakt van de kinderen en de vaders en moeders  
maakte ook veel foto’s. Groetjes Ellemeike Baatenburg de Jong 
 

Oude ambachten en speelgoed museum 
Het was erg leuk bij het oude ambachten en speelgoed museum! De opa’s en oma’s mochten mee. 
We gingen met groep 5. We hadden leuken groepjes. Wat is het oude ambachten en speelgoed museum?  
Het oude ambachten en speelgoed museum is een museum met spullen en speelgoed van vroeger.  
Ambachten zijn beroepen van vroeger en nu. 
 
Wat kon je bij het museum doen? 
We hadden 2 groten groepen. De ene groep ging een speurtocht doen en de anderen groep ging naar het speelgoed 
museum. 
 
Hoe werkt de speurtocht? 
Er hingen kaartjes boven een opdracht met een getal je had een blad en daar stond het getal op. Op het blad stonden ook 
opdrachten die je moest oplossen. Het antwoordt moest je zoeken. Als je het antwoordt gevonden had stond er een rode 
letter op die moest je op schrijven. Als je alle letters had moest je een zin maken. Als je de zin had kon je tekenen. 
 
Wat kon je bij het museum zien? 
Werk van vroeger en speelgoed van vroeger. 
 
Welk werk van vroeger was er? 
De brandweer, de school, het weven, het glas snijden.          
Groetjes van Rens Arends            
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JANUARI      Groep 
 
 

 
 
 
 
  

28 Lieke Overeem  5a 

29 Jessie Pietersma  3 

29 Levi Verhoef 5b 

29 Wouter van Vliet  7-8 

30 Lennart Hooyer  7-8 

30 Vince Pietersma 1-2 

 
FEBRUARI 

  Groep 

1 Meredith van der Haar  7 

1 Anne-Lotte Tukker 7-8 

2 Leah Geurtsen  5b 

2 Daniël Klok  3 

4 Keano van Beek  1-2 

4 Guus Kulk  5a 

5 Marleen Redert  4 

6 Esther Niesing  7-8 

6 Ruben Niesing  7 

6 Luca Verkade  1-2 

7 Xander de Jong  5a 

7 Femke Mulderij  3 

7 Anouk Zandbergen  3 


