
 

  
  Ik ben de goede Herder; de goede Herder stelt zijn  

  leven voor de schapen 
    Johannes 10 vers 11 
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 Agenda 

Maart 
22-23  Inloopochtend 
24  Juf Annemieke jarig 
29   Paasvieringen in alle groepen 
30   Goede Vrijdag 
31   Meester Martijn en meester 
  Gert jarig 

April 
01  Eerste Paasdag 
02  Tweede Paasdag 
04  Raisel jarig (sponsorkind) 
06  Kunstatelier gr. 5-8 
12  Studiedag kinderen vrij 
13   Kunstatelier gr. 5-8 
17-19  CITO eindtoets 
20  Koningsspelen 12.00 uur vrij 

 

  

 
 
 

 Na Pasen 
De soldaten bij het graf op wacht 
vertelden na Pasen hun verhaal 
over licht dat straalde in de nacht, 
een aardbeving, zo kolossaal. 
 
De vrouwen en mannen bij Golgotha 
praatten na Pasen telkens weer 
over wat er gebeurd was en daarna. 
Zij verbaasden zich nog elke keer. 
 
Hun leven omvergegooid, ondersteboven 
na Pasen is alles zo anders gegaan 
niets meer hetzelfde, ’t is niet te geloven. 
Een verhaal om telkens bij stil te staan. 
 
Na Pasen ben ik vroeger opgestaan. 
Er ligt nog werk te wachten. 
Een nieuwe week vol afspraken komt eraan. 
Er zit zoveel in mijn gedachten. 
 
Lesgeven, vergaderen, de tijd gaat zo snel. 
We rennen en vliegen als dwazen 
De Heer die is opgestaan, ik weet het wel. 
Maar wat is er voor ons veranderd na Pasen? 
 
Chris Lindhout 
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In blijde verwachting 
Juf Jacqueline hoopt in oktober te bevallen. We feliciteren Manuel, Danil, Jack, Nina en natuurlijk juf 
Jacqueline van harte met dit wonder. 
 
Geboren 
Dankbaar en blij zijn Sjoerd, Annely, July (groep 1-2) en Stef de Boer met de geboorte van hun 
dochter en zusje Lauren. Lauren is geboren op 21 februari 2018. 
 
Een kind een wonder, zo klein en bijzonder.  
Stil is ons hart bij dit grote geschenk.  
Dank aan U, God van al het leven 
Dat u ons ook dit kindje heb gegeven 
Op 04 februari is Fenna Hendrika geboren. Fenna is de dochter en het zusje 
van Bart, Henja, Lieke (groep 4) en Mees (groep 1-2) van den Berg. 
 
We feliciteren beide gezinnen met dit wonder en hopen dat Lauren en Fenna voorspoedig mogen 
opgroeien. 
 

Paasvieringen en continurooster 

De opstanding van Jezus, onze Verlosser, vieren we op 29 maart in de groepen. Deze keer 
werken we met de gewone schooltijden. 
 

Schoolreizen 

We informeren u nu al over de schoolreizen op dinsdag 12 juni. 
Groep:   Bestemming:  Vertrek:        Terugkomst: 
Gr. 1 en 2              Rabbit Hill  09.30 uur     15.30 uur 
Gr. 3 en 4  Dolfinarium  09.30 uur     16.00 uur 
Gr. 5,6 en 7              Hellendoorn  08.45 uur     17.00 uur 
Nadere informatie verschijnt in één van de volgende nieuwsbrieven. 
 

Groepsindeling 2018-2019 

We zijn nu al met dit proces gestart. Om dit goed te kunnen doen, is het van belang dat we 
zoveel mogelijk zicht hebben op de instroom van 2018-2019. We zijn blij dat er veel ouders 
zijn die hun kind aan ons toevertrouwen. In januari 2019 starten we weer met een vierde 
kleutergroep. Mocht u uw kind nog niet opgegeven hebben, laat het ons dan weten. Er staat 
een inschrijfformulier op onze website, maar u kunt er ook één krijgen op onze school. Als u 
weet dat er ouders zijn die nog geen school hebben gekozen: wij vinden het fijn om ze te 
ontmoeten en met hen in gesprek te gaan over ons onderwijs. Alvast bedankt. 
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Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. We beginnen deze dag met het traditionele 
Koningsontbijt (kinderen brengen zelf een bord, beker en bestek mee). Na het ontbijt 
zijn er spelletjes in en om de school voor de groepen 1 t/m 4 en hebben de groepen 5 
t/m 8 een sportmorgen op het veld van Spirit. Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij. 

 

Schaken 

Twee teams hebben op 21 februari deelgenomen aan het schaaktoernooi van de B.S.D.V. te 
Barneveld. Deze teams hebben twee bekers gewonnen (een 7e en een 11e plaats). 
Van harte gefeliciteerd. 

 
School in Beeld 

De Wheemschool en de Koningin 
Wilhelminaschool horen bij elkaar. Daar 
zijn we trots op en dat willen we graag in 
Voorthuizen laten zien. Samen, met 
ondersteuning van School in Beeld, gaan 
we een (korte) film over onze scholen 

maken, waarin we onszelf presenteren. Korte filmpjes worden ook via facebook verspreid. 
Uw kind kan hierbij in beeld komen. Een aantal ouders heeft al aangegeven dat hun (pleeg) 
kind niet in beeld mag komen. 
Als u dit ook vindt dan horen wij 
dat graag en gaan wij er voor 
zorgen dat dit niet gebeurt. We 
hopen op een mooie 
aansprekende film die bijdraagt 
aan de bloei van onze scholen.  
 

Oud papier 

De inzameling van oud papier wordt steeds minder. Het is te weinig om periodiek te laten 
ophalen. U heeft dit al gemerkt aan het verdwijnen van de grote container.  
Bij onze school worden nu twee vaste papiercontainers geplaatst bij de fietsenstalling van de 
leerkrachten. U kunt uw papier hierin doen wanneer u dat wilt. Als de containers vol zijn 
worden ze opgehaald en krijgen we twee nieuwe containers. We sturen ook een brief in de 
buurt rond om een ieder van deze verandering op de hoogte te brengen. 
 

Kort parkeren auto’s 
Er zijn kinderen die met de auto naar school gebracht worden. Als u dit doet, verzoeken we 
vriendelijk uw auto niet voor de garageboxen te parkeren of bij de fietseningang voor de 
groepen 3 t/m 8. Dit voor de veiligheid van uw kind en om in de buurt geen overlast te 
bezorgen.  
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CITO digitale adaptieve Centrale Eindtoets (groep 8) 

Op 17, 18 en 19 april is de CITO eindtoets voor groep 8. We gaan gebruik maken van de 
digitale centrale eindtoets. Met deze toets kunnen de kinderen echt laten zien wat ze 
kunnen. Omdat de toets op maat is, krijgt elke leerling vragen op zijn of haar eigen niveau. 
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets bevat verschillende soorten vragen. Dit maakt de 
toetst motiverend en afwisselend. Er zijn meerkeuzevragen, korte open vragen, vragen 
waarbij antwoorden naar de juiste vakjes gesleept moeten worden en vragen waarbij je in 
een plaatje het goede antwoord moet aanklikken. Ook zijn er opgaven met beeld en 
geluidsfragmenten. 
We zijn blij dat we onze zaken m.b.t ICT goed op orde hebben en ieder kind wireless met een 
laptop/touchscreen kan werken. De kinderen gaan oefenen met deze nieuwe vorm van 
toetsen, zodat ze bij de toets-afname eraan gewend zijn. We hopen dat de toets op deze 
wijze aantrekkelijker is voor de kinderen en het goede passende resultaten mag opleveren. 
 

Klusklas 

Dit jaar zijn we gestart met een pilot klusklas. Deze 
klusklas is bedoeld voor kinderen die graag met hun 
handen werken en daar talent voor hebben. We doen 
dit in wisselende groepjes, zodat meer kinderen aan 
de klusklas deel kunnen nemen. Meester Arno 
begeleidt de kinderen in de klusklas. De kinderen 
maken nu vogelhuisjes. Ze leren ontwerpen, het 

huisje maken, maar ook de kostprijs van het huisje te berekenen. Ze gaan de huisjes ook 
verkopen. Het is net of ze een eigen bedrijfje hebben. Deze vorm is een stap in de richting 
van het werken aan talenten, waar we als Wheemschool de komende jaren vorm aan willen 
gaan geven.  
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Cognito ergo sum! Ik denk dus ik ben! 
 

Als ergens veel gedacht wordt is het wel in groep 3! 
Soms beginnen we in de kring al met een leuke denkvraag! 
Zomaar op een doordeweekse donderdagmorgen dacht groep 3 na over de volgende vraag: 

 
Wat zou jij doen als jij een dag zou ruilen met de juf? 
Niek: Staken! 
Tim: De hele dag klieren! 
Isa: Ik zou dan de hele dag slijm maken, spelen met een squishy en lekker 
snoepen! 
Anne: Van de klas een ballenbak maken! 
Jessie: De kinderen heel hard aan het werk zetten! 
Mathëus: De hele dag buiten spelen! 
Stein: De hele dag achter een schermpje zitten! Dus op de laptop, tablet en 
mobiel! 
Elise: Eerst lekker met de klas naar het strand. Gezellig een ijsje eten en daarna 
uit eten in een restaurant! 

 
Hoe ziet de school er over 100 jaar uit? 
Anouk: Stoffig! 
Femke: Heel groot doorzichtig blauw gebouw met allemaal schermpjes.  
Alles gaat op stroom en buiten zie je vliegende auto’s. 
Jesaja: Iedereen zit op zijn mobiel of heeft een I-pad. 
Jesper L: Alles is elektrisch! 

 
 
Wat als jij kon vliegen? 
Thom: Dan zou ik iedere dag lekker naar school vliegen. 
Daniël: Ik zou dan naar de planeet Mars vliegen! 
Nathan: Ik zou dan op vakantie lekker steeds van het huisje naar het zwembad vliegen! 
Niek: Met een metaaldetector over eilanden vliegen op zoek naar een schat! 
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maart 
23 Yanick Woudenberg    groep 7 
26 Jawa Alsayed    groep 1-2 
26 Rens Arends     groep 5a 
26 Cato Rense     groep 5a 
28 Daniël van den Hoek   groep 2 
31 Wilfred Methorst    groep 6 
31 Boaz Overeem     groep 2 

 

april 
1 Milan van der Haar    groep 5a 
2 Julian Heijstek     groep 4 
2 Sander van Maanen   groep 2 
4 Jelte van de Kuilen     groep 7 
6 Mauro Mulder     groep 7-8 
10 Ruben van Hoek     groep 6 
15 Ellemeike Baatenburg de Jong   groep 5a 
15 Zarich van Sijll    groep 2 
16 Lynn Jansen    groep 1-2 
18 Saar Visscher    groep 5a 

  


