
 

   

          Veiligheid bereik je niet 
          door muren te bouwen,  
          maar door deuren te openen. 
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Agenda 

Juni 

 
01   Inloopochtend 
04-05   Schoolvoetbal 
06-08   Kamp gr. 8 
12   Schoolreis gr. 1 t/m 7 
21    Nieuwsbrief 
 
 

 

 

  

 
 
 

Sociale Veiligheid 
Beste ouder/verzorger, 
 
Een veilige omgeving is van groot belang voor kinderen om 
zich goed te kunnen ontwikkelen en te leren. De Arbowet 
biedt hiervoor kaders. Iedere school is verplicht en dat is 
maar goed ook, om een sociaal veiligheidsbeleid te voeren en 
de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren. 
 
Wij vinden het als school een randvoorwaarde dat kinderen 
zich veilig voelen. Daarnaast vinden wij ook dat ze er voor 
moeten zorgen dat anderen veilig naar school moeten 
kunnen gaan. Tenslotte is een goed klimaat in de groep 
belangrijk. Kinderen moeten daar veiligheid ervaren, maar 
ook de leerkracht moet zich veilig voelen. 
 
Om dit vorm te geven is de samenwerking in de driehoek 
kind, ouder en leerkracht een succesformule. We hebben dan 
ook voor alle drie de factoren een vragenlijst uitgezet. We zijn 
blij dat de resultaten hiervan positief zijn. 
 
De Wheemschool biedt een veilig klimaat voor kinderen en 
leerkrachten. Natuurlijk gaat er wel eens wat mis. Hier leren 
we van en we werken eraan om incidenten snel op te lossen. 
In deze nieuwsbrief leest u meer over de resultaten. De 
uitslag van de vragenlijst komt op de website. 
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Geboren 
“Wij bidden dat God jou zegent, 
dat door jouw leven heen  
je steeds weer zult ervaren: 
God laat me niet alleen” 

 
‘Van God ontvangen om voor te zorgen en van te houden, een zoon en broertje!’ 
 
Dit staat boven het geboortekaartje van Gerrit Juda, geboren op 23 mei 2018. 
Jesse is het broertje van Daan (gr. 7) Rens (gr. 5) en Lieke (gr. 2). De trotse ouders zijn Mark & 
Carolien van der Neut. We hopen dat Jesse voorspoedig mag opgroeien. 
 

Zieke collega’s 

Juf Gertrude en juf Corine zijn langdurig ziek. Wel ziet u ze regelmatig binnen school om groepjes 
leerlingen te begeleiden. We hopen dat zij op termijn ook weer werkzaamheden voor de groep 
kunnen gaan doen. 
Juf Rianne moet tijdelijk wat rustiger aandoen. Ze is wel af en toe op school. De verwachting is dat zij 
binnen niet al te lange tijd haar werkzaamheden volledig kan oppakken. 
 

Formatie 2018-2019 

We zitten midden in dit proces. Komend schooljaar wordt gestart met 11 groepen. We zijn dankbaar 
dat we veel nieuwe kinderen mogen begroeten. In de volgende nieuwsbrief hopen we de 
groepsverdeling bekend te maken. 
 

Resultaten CITO  
De kinderen hebben goed hun best gedaan. Bij de CITO eindtoets scoren wij 533,3 (landelijk 
gemiddelde 534,9). Dit is lager dan voorgaande jaren, waar we altijd op of boven het landelijk 
gemiddelde scoorden. Wel is het resultaat passend bij de adviezen die de leerkrachten gegeven 
hebben over het voortgezet onderwijs. Natuurlijk analyseren we de toetsen nauwkeurig om ons 
onderwijs blijvend te verbeteren.  
Daarnaast willen we evalueren of het digitaal toetsen van invloed is geweest. 
Tegelijk blijven we zeggen: het is belangrijk voor de 
kinderen van De Wheemschool dat elk kind een score 
haalt, die bij het kind past. Alle kinderen doen mee en 
mogen naar eigen kunnen en kennen presteren. Scoren 
we daardoor lager, zoals dit jaar, dan hebben we daar 
vrede mee.  
Het is belangrijk dat u de toetsresultaten van uw 
kind(eren) kent. Daarbij hoort wel een verhaal. Uw kind is 
meer dan een optelsom van de resultaten. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de 
leerkracht van uw kind. 
 
NB. De CITO entree-toets is afgenomen. We hopen de resultaten in de volgende nieuwsbrief te 
vermelden. 
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Schoolreizen 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u informatie gegeven over de schoolreizen op 12 juni. Als u het 
geld hiervoor nog niet overgemaakt hebt, wilt u dit dan doen op rekening NL 42 RABO 0366 3091 29 
 

Kamp groep 8  
Op woensdag 06 juni is het zover! Groep 8 gaat op schoolkamp. Ze vertrekken op de fiets naar 
Otterlo om 3 dagen te genieten van plezierige activiteiten in wat de natuur heeft te bieden. Ze 
verblijven op “De Woudegge” waar veel ruimte is voor sport en spel. We wensen groep 8 een heel 
fijn kamp toe. Voor de volledigheid: de kosten voor het kamp bedragen € 62,50 en kunnen 
overgemaakt worden op rekening NL 42 RABO 0366 3091 29 
 

Schoolkorfbaltoernooi 2018 
Onze school mag dit jaar veel kampioenen feliciteren. De groepen 3, 4, 5, 6 en 7 werden eerste en 
groep 8 behaalde een uitstekende 2e plaats. Een mooi resultaat. Het waren sportieve wedstijden en 
we bedanken SPIRIT hartelijk voor de uitstekende organisatie van dit grote toernooi. 

 
Schoolvoetbal 2018 
Het schoolvoetbaltoernooi op de velden van VVOP staat gepland op 04 en 05 juni. We hopen op 
sportieve wedstrijden en dat veel ouders de kinderen komen aanmoedigen. 
 

Tennis 
De kinderen zijn op dit moment al druk aan het oefenen met tennis. Binnenkort gaan de groepen een 
ochtend naar tennisbaan De Harremaat. Daar kunnen ze laten zien wat ze allemaal al geleerd hebben 
en spelen zij in duo’s wedstrijden tegen elkaar. Wie heeft de hardste opslag, de beste backhand of 
wie kan het beste samenspelen? Misschien heeft u zich al opgeven als begeleider en kunt u dit 
allemaal zien. U bent ook van harte welkom om uw kind aan te moedigen. 
Hieronder leest u de dag waarop de groepen spelen. 
 
27 juni    groep 3    22 juni  groep 5b 
29 juni  groep 4    07 juni  groep 7 
15 juni    groep 5a    10 juni   groep 5/6 
 

Nieuwe wet op de privacy 
Op De Wheemschool en de Koningin Wilhelmina School wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy 
van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen  en 
de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen 
geregistreerd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van 
deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De 
gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook 
gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van deze leermaterialen ontvangen een beperkt 
aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het 
gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen 
gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling 
verplicht is volgens de wet. In een privacyverklaring (deze komt op de website) is in het kort 
beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en 
leerlingen. Meer informatie over privacy wordt opgenomen in de Schoolgids 2018-2019. Overige 
informatie is ter inzage op school. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie. 
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Vragenlijst sociale veiligheid  
Een aantal weken geleden heeft u een vragenlijst ontvangen. Dit om te 
achterhalen hoe u de sociale veiligheid van uw kind op onze school 
ervaart. U geeft de school hoge waarderingen en daar zijn we natuurlijk 
blij mee. De veiligheid van uw kind wordt door u gewaardeerd met een 
8,0 en het welbevinden met een 8,2. Als totaalcijfer krijgt de school van 
u een 8,1. 
De resultaten van het volledige onderzoek verschijnen op de website en 
zijn als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.  
Mocht u nog vragen hebben of anderszins: u bent van harte welkom! 

 
Parro 

Dit schooljaar zijn we gestart met de app Klasbord. We 
merken dat dit door u wordt gewaardeerd. We willen 
verder gaan met het verbeteren van onze communicatie. 
Communicatie is tweezijdig. 
In het schooljaar 2018-2019 willen we starten met de app 
Parro.  
 

Deze app is, in tegenstelling tot Klasbord, gekoppeld aan ons leerlingenvolgsysteem en biedt veel 
meer mogelijkheden. Zo kunt u hierop zelf bijvoorbeeld de tien-minuten gesprekken plannen.  
We zijn nu bezig met de voorbereidingen. Wij houden u natuurlijk op de hoogte. 
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Nieuws uit groep 1a 
We zijn alweer aan het laatste stukje van het schooljaar bezig. En wat hebben de kinderen 
van groep 1a hard gewerkt! 

We zijn deze week begonnen met een nieuw thema; ‘bouwen’. Het huis op het leerplein is 
weer mooi ingericht en de hoeken in ons lokaal horen ook weer helemaal bij het thema. 
We praten over allerlei onderwerpen die met het thema te maken hebben. Zo leren we 
weer heel veel nieuwe woorden. 

Wist u dat we nu volop in de feestjes zitten? Deze maand zijn er een paar kinderen al 5 
jaar geworden. En dat wordt gezellig gevierd in de klas! 

Behalve dat we over een nieuw thema werken, zijn we ook al aan het werk voor vaderdag, 
maar hoe dat kadootje eruit komt te zien houden we nog even geheim! 

De kinderen willen nog heel graag vertellen dat ze het zo leuk vinden om buiten te spelen, 
in de zandbak of op de fiets. Zeker met ons nieuwe verkeerspleintje is dat erg leuk! 
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02 juni Sarah Dekker  2 
03 juni Sem Folmer  4 
05 juni Isa Mulder  1a 
07 juni Jesper Beukhof  3 
07 juni Jack Malungo  2 
08 juni Rens Evers  8 
08 juni Vajèn Peters  2 
08 juni Nova Verhoef 4 
10 juni Ella van de Bunt 1a 
13 juni Emma van Donkersgoed  2 
14 juni Lisa Davelaar  2 
17 juni Thijs Pol  5b 
20 juni Maud van den Heuvel  3 
20 juni Daan Overeem  4 
21 juni Janna Overeem  3 


