
 

 
Als je eerlijk en open wilt communiceren,  
moet je ook luisteren naar de dingen  
die je niet wilt horen. 
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 Agenda 

februari 
13   Rapport 
15               10-minuten gesprekken            
18                     School-Kerk-Gezinsdienst 
19               10-minuten gesprekken 
20  Oud papier 
23  Juffen- en meesterdag                                            
23                     Continurooster 14.30 uur vrij 
26  Voorjaarsvakantie                      
26                     Meester Rico jarig 
28  Juf Marja jarig 

maart 
5   Einde voorjaarsvakant1e                
5  Luizencontrole 
6  Luizencontrole                                  
6                        Juf Bertha jarig 
19-23   Inloopochtenden 
20  Oud papier 
22  Nieuwsbrief 

 

 
 
   
   

 
 

  

Open morgen 
Beste ouder/verzorger, 
 
Wat is het mooi om te zien dat er zoveel betrokkenheid van 
ouders is op De Wheemschool. Tijdens de Kerstavond 
stond het plein vol met ouders en kinderen. Onze 
kernwaarde verbondenheid straalde. 
 
Dit was ook te zien tijdens de open morgens op onze 
school. Kinderen zijn er trots op om aan hun ouders te 
laten zien waar ze mee bezig zijn. Ouders genieten ervan 
om samen te werken met hun kind(eren). We zijn dankbaar  
voor uw betrokkenheid, belangstelling en verbondenheid. 
 
Als Wheemschool willen we een open school zijn. U bent 
dan ook van harte welkom als u iets met ons wilt 
bespreken. De beste manier is het persoonlijk contact. De 
mail is een goed instrument om informatie door te zetten. 
Voor communiceren is het minder geschikt. De inhoud kan 
snel verkeerd uitgelegd worden omdat er niet 
doorgevraagd kan worden. 
 
De driehoek kind, ouder, leerkracht is een randvoorwaarde 
voor een goede ontwikkeling van uw kind. De belangrijkste 
is onze verbinding met God, Hij wil er altijd voor ons zijn! 
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Geboortekaartje juf Lenneke 

We ontvingen een geboortekaartje van juf Lenneke. We zijn allemaal, 
in het bijzonder groep 6, blij dat zij een gezonde zoon Siem, van God 
heeft ontvangen. 
 
U bent groot, 
U doet wonderen,  
U alleen bent 
God! 
 
Matthijs & Lenneke, Liselot en Annelin zijn superblij met de geboorte van Siem. Hij is op 18 januari 
2018 om 17.26 uur geboren. Hij weegt 3900 gram en is 50 cm. We hopen dat Siem voorspoedig mag 
opgroeien. Juf Lenneke geniet tot het einde van dit schooljaar van haar zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof. 
 

Laatste nieuwsbrief voor de voorjaarsvakantie 

In De Wheemschool-agenda staat dat er ook op 22 februari een nieuwsbrief verschijnt. Gezien de 
korte tijdsspanne komt deze te vervallen en is dit de laatste nieuwsbrief voor de voorjaarsvakantie. 
De volgende verschijnt op 22 maart. Mocht er in de tussentijd belangrijke informatie zijn, dan krijgt u 
dit natuurlijk van ons te horen. We wensen u alvast een heel goede voorjaarsvakantie toe. 
 

Bibliotheek ouders 

Wij zijn dringend op zoek naar ouders die willen helpen in de Schoolbibliotheek. De 
Schoolbibliotheek is tegenwoordig voor groep 7, 7/8 en 8 de hele week open. Zij kunnen 
zelfstandig boeken inleveren en lenen. 
De kinderen van groep 3 t/m 6 hebben nog wat meer begeleiding nodig bij het inleveren en 
lenen van boeken. Daarom mogen zij op woensdag van 10.45u tot 12.30u boeken inleveren 
en lenen onder begeleiding van de 'biebmoeders'.  
Van 12.30u tot 13.00u mogen de kinderen van groep 1 en 2 boeken 
lenen. 
We zijn dus op zoek naar ouders (dit mogen ook best 'biebvaders' zijn 

😉) die op woensdag van 10.45u tot 13.00u willen helpen. U bent dan 
ongeveer 1x per maand aan de beurt! We hebben uw hulp hard nodig 
en het is ook nog eens heel erg leuk! 
Interesse? Stuur even een mailtje naar martine@wheemschool.nl  
 

Rapport en 10-minuten gesprekken 

Op 13 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. We hopen dat de resultaten 
van uw kind(eren) overeen komen met uw verwachtingen. Door middel van het ouder- 
portaal kunt u de ontwikkeling van uw kind(eren) volgen.  
Om met de leerkracht door te praten over uw kind zijn er op donderdag 15 februari en op 
maandag 19 februari 10-minuten gesprekken. Bij de planning van deze gesprekken maken 
we gebruik van ons leerlingvolgsysteem. In principe worden er tien minuten tussen elk 
gesprek gepland. We hopen op goede gesprekken. 

  

mailto:martine@wheemschool.nl
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Juffen- en meesterdag 

Als team hebben we besloten om alle verjaardagen van de juffen en meesters op één dag te 
organiseren. Het belooft een geweldig feest te worden! De voorbereidingen zijn in volle 
gang en de kinderen krijgen hierover nog meer informatie. De kosten voor de juffen- en 
meesterdag worden uit het Schoolfonds (vrijwillige bijdrage) betaald. Deze is binnen onze 
Stichting in vergelijking met andere scholen erg laag. Daarnaast hoeft u geen cadeautje aan 
de juf of meester te geven.  Als u een vrijwillige  (geldelijke) bijdrage aan de juffen- en 
meesterdag wilt doen is deze van harte welkom (alle kleine beetjes helpen). U mag dit aan 
de juf of meester geven of overmaken naar de schoolfondsrekening: 
NL 42 RABO 0366 3091 29. Alvast bedankt voor uw bijdrage. Het geld komt geheel ten 
goede aan uw (kind)eren! 
 

School-Kerk-Gezinsdienst 

Op 18 februari is de School-Kerk-Gezinsdienst. De dienst wordt 
gehouden in de Dorpskerk en begint om 09.30 uur. Ds. Smelt zal deze 
dienst leiden. Het thema is “gaaf en schaaf”. Het gaat over het feit dat 
God ons gaaf heeft gemaakt. Anderzijds laat God ons, vanuit Zijn 
liefde, door de Heilige Geest bijgeschaafd worden. Van harte 
uitgenodigd! 

Van de (G)MR 

De (G) MR bestaat uit ouders en leerkrachten van De Wheemschool en de Koningin 
Wilhelminaschool. Samen met het College van Bestuur (Herman Hofman en Gert de Vries) 
denken zij na over de gang van zaken op de scholen en over strategische vraagstukken. 
Uitgangspunt is dat beide scholen goed onderwijs willen geven en dat de kinderen zich veilig 
voelen en welbevinden ervaren. Via de GMR kunt invloed uitoefenen op het beleid van de 
scholen. 
De MR van De Wheemschool bestaat uit Nanny Bergers, Annemieke Panhuis, Linda 
Wagensveld en Ina van Bladeren. 
In de vergadering van 15 januari is de financiële positie van de Stichting en beide scholen 
besproken. We kunnen constateren dat we financieel gezond zijn en in controle. Daarnaast 
zijn de speerpunten van het komende jaar besproken: 
- afstemmen van de onderwijsconcepten van De Wheemschool en de Koningin  
  Wilhelminaschool; 
- invulling van Passend Onderwijs op beide scholen; 
- afstemming van de formatie schooljaar 2018-2019 
 

Herman Hofman heeft medegedeeld dat hij op 01 augustus 2019 bij gezondheid gaat 
stoppen met werken. Vanaf dan hoopt hij met zijn vrouw Inge te mogen genieten van een 
nieuwe levensfase. Tot dan is zijn wens dat hij de kracht en de inspiratie heeft om het werk 
op de KWS met enthousiasme te doen.  
Samen met het MT en de MR van de KWS gaat Gert de Vries (directeur/bestuurder) 
nadenken over de invulling van de vacature die door het vertrek van Herman gaat ontstaan. 
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De leerlingenraad 

Op 31-01-2018 was er weer een vergadering van de leerlingenraad. De leerlingen zijn erg 
tevreden met deze raad en zien dat er daadwerkelijk wat met de punten die leerlingen 
inbrengen, wordt gedaan.  
Enkele voorbeelden:  we hebben nieuw laptops/touchscreens en volledig vernieuwde wifi; 
we werken beter op de leerpleinen, omdat we samen regels hebben gemaakt, het 
schoolplein wordt schoongehouden en we bewegen meer.  
We hebben ook besproken waarom de kinderen het fijn vinden op De Wheemschool. Ze 
vinden De Wheemschool een moderne energiezuinige school. Ieder kind wordt gezien en er 
wordt door de Kanjertraining weinig gepest. De kinderen kunnen zichzelf zijn en er kan 
gewerkt worden op het leerplein en in de stilteruimtes. Er zijn goede en leuke juffen en 
meesters die werken met moderne methodes. Natuurlijk vindt de leerlingenraad ook dat er 
dingen beter kunnen: 
 
- computer van de bieb ’s morgens al aanzetten; 
-  kinderen zelf boeken laten lenen; 
- schoolfruit beter verdelen;  
- een verzamelplek voor scharen en lijm: 
-  kloppen voordat iemand het lokaal binnen komt; 
-  bij de tafeltennistafel de bal niet claimen en voldoende ruimte laten: 
- geen snoep in de les (ook niet stiekem); 
- zuinig zijn met de spullen van school (bijv. potloden); 
- juffen en meesters mogen meer grapjes maken;  
- volgorde bepalen van eten en drinken voor de kleine pauze. 
 
Deze punten bespreken we in de volgende leerlingenraad. We zijn blij dat deze raad er is! 

 

Oud papier 

We krijgen minder oud papier. Fa. Van Dijk uit Barneveld heeft 
aangegeven dat het plaatsen van één grote container bij onze 
school niet meer rendabel is. Daarom is besloten om grote blauwe 
kliko’s te plaatsen waarin u het papier kunt doen. Het geld dat wij 
voor het papier krijgen gebruiken we voor activiteiten voor de 
kinderen.   
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Nieuws uit groep 4 
De kinderen uit groep 4 willen laten zien hoe leuk onze taalmethode “Staal” is. Elk blok wordt afgesloten met een 
presentatie. Het thema van dit blok is: NODIG. De kinderen moesten een voorwerp beschrijven wat ze echt niet 
konden missen. Dit mondde uit in een ware tentoonstelling. De kinderen mochten elkaars voorwerp en de 
beschrijving daarvan bekijken. Hieronder vindt u de foto’s. De leerlingen hebben er duidelijk plezier in en de juf 

ook 😉. 
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februari      groep 

 

 
 

   
  

11 Friso Geurts  7-8 

11 Isa van Westerneng  5a 

13 Kim van de Kuilen  7 

13 Matthijs van Vliet  8 

16 Denise van Beek  8 

18 Ilse Overeem  1-2 

20 Sem van Westerneng  8 

21 Iftin Versteeg  2 

26 Jennifer Gosen  7 

26 Femke Trouw  7-8 

 
 

 
maart 

  

 
 

groep 

   

   

2 Roel van den Heuvel  2 

3 Isa-Linde Rensen  2 

4 Michiel van Bommel  4 

5 Esmé Groenevelt  4 

6 Pieter Lokhorst  3 

10 Levi Hooyer  8 

11 Hanna Bunt  4 

12 Davey van Middendorp  5a 

15 Isa van Middendorp  3 

16 Cas van Reenen  6 

16 Debbie Schalk  7 

16 Joost Schalk  7 

19 Dylan Klümann  7-8 

19 Bobby Verhoef  1-2 

20 Sanne Blankestijn  8 

21 Mathëus van de Glind  3 

22 Naomi Geurtsen  7-8 




