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 Agenda 

april 
19  CITO gr. 8 
20   Koningsspelen (12.00 uur vrij) 
25  Juf Gertrude jarig 
27   Meivakantie 
   Koningsdag 
 
mei 
04  Dodenherdenking 
05  Bevrijdingsdag 
10  Hemelvaart 
14  Schoolkorfbal    
             Luizencontrole                            
15  Luizencontrole 
16  Schoolkorfbal 
18  Pinkster-Sing in 
   Juf Ina en juf Corine jarig 
   Schoolkorfbal 
20-21   Pinksteren  
24        Juf Jacqueline jarig 
28  Kunstateliers gr. 3 en 4 
28-31   Inloopochtenden 
31  Nieuwsbrief 
 

  

 
 
 

 Vrijheid 
Beste ouder/verzorger, 
 
Op 27 april begint de meivakantie. Even geen school, 
misschien zelfs een paar dagen weg. Lekker genieten van de 
vrijheid. Dit doen we in het bijzonder op 5 mei, als we 
gedenken dat ons land 73 jaar geleden bevrijd werd van de 
bezetter. We denken ook aan de landen die nu in oorlog zijn. 
Er gebeuren vreselijke dingen in deze wereld, die wij en zeker 
de kinderen niet kunnen bevatten. 
Het is een voorrecht dat we Christelijk onderwijs mogen 
geven en de kinderen Jezus mogen leren kennen. Het 
volgende lied getuigt daarvan: 
 
Je hoeft niet bang te zijn Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. als oorlog komt of pijn. 
Leg maar gewoon je hand De Heer zal als een muur, 
in die van onze Heer.  rondom je leven zijn. 
 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
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Geboren 
Adem, leef en geniet. Je bent geliefd. 
 
Op 8 maart Abel Sophier van de Top geboren.  
Abel is de zoon van Jaap en Alinda, Sam (gr. 4) en Lola van den Top  
 

Je bent een gift van God  
Waardevol en klein 
We weten dat waar je ook gaat 
Zijn hand op jou zal zijn. 
 
Intens gelukkig en God dankbaar zijn Richard & Paula, Sem 
(gr. 4)  en Ella (gr. 1a) van de Bunt met de geboorte van 
hun zoon en broertje Jesse (Jesse Ricardo). 

 
Je hebt twee kleine handjes 
Geef ons er allebei één 
Dan leiden wij je rond, totdat je zegt: 
“Ik kan het wel alleen.” 
 
Dit staat op het kaartje van Destan Brendt. Destan is geboren op 13 maart en is het broertje van 
Isolde (gr. 1b) en Celeste. De trotse ouders zijn  Michiel en Daniëlle van Donkersgoed. 
 

Spelen op het plein en burenoverlast 
Wellicht spelen uw kinderen na schooltijd en in het weekend op ons plein. Van buren krijgen we te 
horen dat dit (vooral op zondag) overlast geeft. Zo worden er allerlei attributen over de heg gegooid 
en wordt de glijbaan als “drumstel” gebruikt. We willen u vragen rekening te houden met de buren 
door hierover met uw kind in gesprek te gaan en ook eens een kijkje te nemen op het plein als uw 
kind daar speelt. Alvast bedankt en we weten zeker dat de buren er erg blij mee zijn. 

 
Informatie over de schoolreizen 
Vertrek en terugkomst op dinsdag 12  juni 2018: 
Groep 1 en 2  Rabbit Hill   09.45 uur - 15.30 uur 
Groep 3 en 4  Dolfinarium   09.30 uur - 16.00 uur  
Groep 5, 6 en 7  Hellendoorn   09.00 uur - 16.30 uur 
 

Informatie voor groep 1a, 1b, 1-2 en 2: 
De kinderen worden om 9.30 uur op school verwacht. We vertrekken om 9.45 uur. Het is de 
bedoeling dat de ouders, na een groet, buiten wachten tot we vertrekken. Voor eten wordt gezorgd: 
patat en limonade. Het is handig om gemakkelijke kleding te dragen. Wilt u de tassen e.d. voorzien 
van de naam van uw kind? Geen zakgeld a.u.b. 
 

Informatie voor groep 3 en 4:  
De kinderen worden om 9.15 uur op school verwacht. Voor de lunch en drinken zorgen de kinderen 
zelf.  Eigendommen graag voorzien van een naam. Advies zakgeld: € 5,00  
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Informatie voor groep 5, 6 en 7: 
De kinderen worden om 8.45 uur op school verwacht. Voor lunch en drinken zorgen de kinderen zelf. 
Eigendommen voorzien van naam. Advies zakgeld: € 5,00  
 
Voor alle groepen geldt: Voor vertrek en bij terugkomst gaan we naar binnen om te beginnen en af 
te sluiten met gebed.  
 
We vragen u de verschuldigde bedragen over te maken op rekeningnummer  
NL42RABO 0366 3091 29 t.n.v. Schoolfonds Wheemschool. Wilt u bij de betaling duidelijk de 
naam/namen en de groep van het kind/de kinderen vermelden? We willen u vragen ervoor te zorgen 
dat het geld voor dinsdag 07 juni is overgemaakt. 
Groep 1 en 2:  € 23,-     
Groep 3 en 4:  € 25,- 
Groep 5, 6 en 7: € 28,- 
 

Vragenlijst Sociale Veiligheid  
Binnenkort ontvangt u een wachtwoord en een inlogcode om deze vragenlijst 
online in te vullen. We willen graag een open en een in alle opzichten een 
veilige school zijn voor uw kind. Daarvoor hebben we ook uw mening nodig.  
Zo kunnen we telkens blijven werken aan verbetering. Wanneer u meerdere 
kinderen op onze school hebt, kiest u één kind waarvoor u deze lijst invult. Als 
alle lijsten binnen zijn, maken we een analyse en hoort u natuurlijk de 
resultaten van ons. Alvast bedankt voor uw medewerking en mocht u vragen 

of suggesties hebben ter verbetering van ons onderwijs: wij horen het graag. We hopen op een hoge 
respons. 
 

(G)MR nieuws 
Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit vier leden: twee gekozen 
door de ouders en twee gekozen door het personeel. De MR van onze school vormt samen met de 
MR van de Koningin Wilhelmina School de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). De 
(G)MR vergadert in principe vier keer per jaar. De MR van elke school vergadert meestal vooraf of 
aansluitend aan een GMR vergadering. Twee vergaderingen zijn gezamenlijk met de Raad van 
Toezicht van de Stichting 
 
De (G)MR is bevoegd om alle zaken die met de organisatie van de school te maken hebben te 
bespreken en kan hiervoor aan de 
directeur/bestuurder voorstellen doen en 
standpunten kenbaar maken. We willen als 
GMR heel graag een doorgeefluik zijn vanuit de 
ouders naar het bestuur en andersom.  Dit 
betekent dat u met al uw vragen en 
opmerkingen over onderwijs of de school en 
haar beleid naar de GMR kunt komen. Als we 
een open communicatie hebben, profiteren de 
school en onze kinderen hiervan. Na elke vergadering volgt er een kort verslag in de nieuwsbrief. 
In de laatste vergadering van de (G)MR, gehouden op 19 maart jl., is het volgende besproken: 
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- het voorstel van het bestuur van de indeling van de groepen 2018-1019, de personele bezetting 
moet hier nog aan gekoppeld worden. Eind mei hoopt het bestuur intern meer duidelijkheid te 
hebben over de groepsindeling en de personele bezetting, vervolgens zullen de ouders in juni 
hierover worden geïnformeerd; 
- het bestuur heeft uitleg gegeven over de meerjarenbegroting van de stichting waaronder zowel De 
Wheemschool als de KWS vallen;  de begroting vormt een afspiegeling van het beleid van de scholen. 
De scholen hebben een gezonde financiële positie. De (G)MR heeft deze begroting vervolgens 
goedgekeurd; 
- de vacature die per 1 augustus 2019 ontstaat op de Koningin Wilhelmina School door de 
pensionering van haar directeur Herman Hofman. Over deze vacature worden met de (G)MR de 
oudercommissie en de leerkrachten gesprekken gevoerd om tot een goede profielschets te komen. 
De gesprekken worden namens het bestuur door Gert de Vries gevoerd. Hij begeleidt ook het 
verdere proces.  
Als u vragen hebt of anderszins iets zou willen opmerken, verzoek ik u contact op te nemen met één 
van de leden van onze MR.  
Namens de MR als ouder: Nanny Bergers, ouder van een dochter in groep 6 en groep 8 
(nanny_bergers@hotmail.com) of één van de volgende docenten op onze school: Linda Wagensveld 
(linda@wheemschool.nl) en Ina van Bladeren (ina@wheemschool.nl) 
 

 
Gezocht nieuw lid voor de (G)MR 
Na een aantal jaren lid te zijn geweest van (G)MR heeft 
Annemieke Panhuis (ouder van een dochter uit groep 8) 
aangeven hiermee te stoppen. We bedanken Annemieke 
heel hartelijk voor haar inzet voor onze scholen. Door het 
vertrek van Annemieke ontstaat er een vacature binnen 
onze MR. Als u hiervoor belangstelling heeft of hierover 
meer wilt weten, kunt u zich melden bij Gert de Vries 
(directie@wheemschool.nl) 

 

 
Leerlingenraad en Meesters- en Juffendag 
We kijken terug op een fantastische dag. De kinderen hebben genoten van de voorstelling en alle 
andere activiteiten op deze dag. We bedanken alle ouders voor hun (financiële) bijdrage aan deze 
dag. 
De kinderen in de leerlingenraad waren ook enthousiast.  De kinderen voelden dat we als school aan 
elkaar verbonden zijn. Wel vinden ze dat naast deze verbondenheid ook in de eigen groep 
activiteiten moeten zijn. We gaan volgend school jaar weer een meesters- en juffendag organiseren. 
Verder zijn er in de raad veel praktische punten besproken. De leerlingenraad levert een uitstekende 
bijdrage aan  de veiligheid en het welbevinden van de kinderen op onze school. 
 

Pinkster Sing-in  
Met Pinksteren mogen we gedenken dat God iets groots heeft gedaan. 
Voor Hemelvaart beloofde Jezus aan Zijn discipelen dat zij de kracht van de 
Heilige Geest zouden ontvangen. De Heilige Geest stort Gods liefde in ons 
hart. Hij zorgt voor vrede, rechtvaardigheid en blijdschap. Daar willen we op 
18 mei graag met de kinderen en met u over zingen. U bent van harte 
welkom vanaf 08.45 uur op ons plein. 

mailto:nanny_bergers@hotmail.com
mailto:linda@wheemschool.nl
mailto:ina@wheemschool.nl
mailto:directie@wheemschool.nl
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Belangrijke data 
De komende weken worden er veel activiteiten georganiseerd waar onze school aan deel neemt. In 
vorige nieuwbrief hebben we er al een aantal genoemd. Voor de volledigheid en ter herinnering 
hieronder een opsomming: 
 
20 april:   Koningsspelen (ontbijt op school 
     en de kinderen zijn om 12.00 uur vrij)  
04 mei    Dodenherdenking (De Wheemschool vormt de erewacht bij het  
     kransen leggen) 
14, 16 en 18 mei   Schoolkorfbaltoernooi bij Spirit (Overhorsterweg 10) 
nader te bepalen datum Schoolvoetbal bij VVOP (Roelenengweg 37) 

    
Vakanties 2018-2019 
Hieronder staat het vastgestelde vakantierooster voor het volgende schooljaar. We wijzen u erop dat 
u verplicht bent uw vakanties te plannen binnen dit rooster. Slechts in uitzonderlijke situaties kan 
extra (vakantie) verlof verleend worden (zie onze schoolgids en de website) 
 
2018 Herfst     22/10 - 26/10 
   Kerst     24/12 - 04/01 
2019 Voorjaar    25/02 - 01/03  
  Goede Vrijdag/Pasen   19/04 - 22/04 
 Mei     23/04 - 03/05 
  Hemelvaart    30/05 - 31/05 
 Pinksteren    10-06  - 11/06 
 Zomer     22-07 -  30/08  
 

Cito toets groep 8 
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn de kinderen van groep 8 nog bezig met hun CITO eind-
toets. We hopen natuurlijk op goede resultaten maar bovenal resultaten die passen bij de kinderen. 

 
Schoolfruit 
Deze week is er voor de laatste keer schoolfruit op 
onze school aangeleverd. We willen graag de 
fruitdagen op woensdag, donderdag en vrijdag 
voortzetten. We vragen u dan ook op deze dagen 
fruit aan uw kind(eren) mee te geven.  
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ook op deze dag schoolfruit aan uw kind mee te geven.  

Weet je dat het lente is? 
De kinderen van groep 2 weten het 
en ze genieten erg van de lente! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volgens Terry bloeit er van alles in de lente. 
Er komen groene blaadjes aan de bomen en roze bloemetjes. Dit is bloesem. 

Lieke gaat in de lente graag naar het bos, daar ziet ze ook de groene blaadjes. 
Lisa, Sarah, Ellis, Emma en Guus vinden het fijn dat het warmer wordt, 

dat de zon schijnt. 
Een mooie tijd om op vakantie te gaan, vindt Harm! 

En als het heel warm is, wil Luca wel in het zwembad springen. 
Joah vindt het fijn om zijn vader in de tuin te helpen met grasmaaien, 

want dat begint in de lente weer. 
Lars wil in de lente graag barbecueën en Jelte springt graag op de trampoline. 

Boaz vindt het fijn dat je in de lente weer buiten kan zitten 
en Luuk eet met mooi weer graag buiten. 

Isa-Linde vindt het fijn dat je in de lente met korte mouwen naar buiten kan. 
Iftin is blij dat De IJstijd open is 

en ook Danique, Vajèn en Roel eten in de lente graag een ijsje. 
Xavi wil lekker buiten fietsen. 

Lucas en Gerwin spelen in de lente graag buiten. 
Jack en Sander zien overal bloemen groeien 

en Zarich weet dat de aardbeien gaan groeien. 
Er komen volgens Daniël wel weer meer beestjes: 

wespen, muggen, bijen en vliegen. 
Naomi geniet van de kalfjes en de lammetjes. 

 
Op de foto’s zie je ons lekker buiten spelen, 

zonder jas en met nieuwe lentekleren! 
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APRIL                                                                                    Groep 
20 Anne Besselsen  3 

23 Dianne van de Beek  5b 

24 Rebecca van Westerneng  7-8 

25 Yara van den Hul  1-2 

29 Merel Veraart  4 

30 Luc Hemmers  6 
 

MEI    

1 Lisa van Hoef  7 

1 Liz Woudenberg  4 

2 Ellis Boerman  2 

3 Brecht Fleddérus  7-8 

4 Nathan van Hoek  3 

4 Stein van Velze  3 

 7 Luca van Omme  2 

9 Anouk Overeem  1a 

9 Tom van Reenen  4 

10 Ilse van Golen  7 

10 Joah van Leeuwen  7-8 

11 Mark Hooyer  6 

12 Xavi van Middendorp 2 

13 Jaïr de Jong  4 

14 Jesse Brink  8 

15 Milan Folmer  1a 

16 Vera van den Hoorn  8 

16 Gwen Schimmel  1a 

26 Jelte Heijstek  2 

27 Sophie Rozeboom  1a 

28 Luc de Groot 6 

28 Jesper Mouw  7 

30 Lars Arends  2 

30 Lieke van den Berg 4 

30 Wilco van den Brink  4 

30 Ruben van Maanen  5a 

30 Anne-Lynn van de Wal  1a 

31 Tristan Evers  5b 

 

 


