
 

     
    Waar je talenten en de behoefte van de wereld 
    elkaar kruisen, ligt je roeping  
    (Aristoteles).  
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Agenda 

Juni 
25  Juf Rianne jarig 
 
Juli 
03 Wenmiddag gr. 1 t/m 8 
05 Musical gr. 8 
09 Afscheidsavond  gr. 8 
10  Juf Simone jarig 
 Snoepstrooien 
 Schoonmaak gr. 1 t/m 8 
11 Eindejaarsactiviteit gr. 1 en 2 
12 Eindejaarsactiviteit gr. 3 t/m 8 
 Afsluiting schooljaar 12.00 uur 
 
Augustus 
25 Juf Ada jarig 
27 Opening: eerste schooldag 
  Luizencontrole 
28 Luizencontrole 
 
September 
10  Startgesprekken 
13 Startgesprekken 
 Nieuwsbrief 

 
 

 

  

 
 
 

Talenten 
Beste ouder/verzorger,  
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van schooljaar 
2017/2018. Aan het einde van een schooljaar wordt er 
veel getoetst. Dit om de ontwikkeling van uw kind goed 
te kunnen volgen. Het is belangrijk dat we kinderen 
helpen het beste uit zichzelf te halen.   
 
We moeten hier wel goed mee omgaan. Bij het beste uit 
jezelf halen wordt al gauw gedacht aan de hoogste 
cijfers; het hoogste onderwijsniveau en de hoogste 
positie. Als je dat bereikt ben je een ‘winner’ en alle 
anderen zijn ‘losers’. Door dit te  benadrukken maken 
we een samenleving waar ongelijkheid de toon zet.  
Daaraan willen wij als Christelijke school niet 
meewerken. Ieder mens is een geliefd kind van God en 
mag er zijn met zijn of haar gegeven talenten. Die 
talenten moeten zoveel mogelijk vrucht dragen, hoe 
divers ze ook zijn, voor jezelf en voor je naaste.  
 
Toegewijd, verbonden en ontspannen willen wij daar, 
ook in het volgende schooljaar,  
graag met u samen aan werken.  
We wensen u alvast  
een fijne vakantie toe! 
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Afscheid groep 8   
Nog maar een paar weken en dan nemen de 
leerlingen van groep 8 afscheid van De 
Wheemschool. Ze gaan een nieuwe levensfase in en 
zijn na de vakantie “bruggers’. Het is altijd een 
moeilijk moment om afscheid te nemen. Zeker als je 

8 jaar lief en leed met elkaar hebt gedeeld. We wensen hen Gods zegen toe en 
daarnaast veel succes in het voortgezet onderwijs.  

  

Zieke collega’s 
Het herstel van juf Gertrude gaat nog niet zo snel. Ook komend schooljaar is zij twee 
morgens op school om kinderen te ondersteunen. Met juf Corine gaat het gelukkig beter. Zij 
gaat haar re-integratie voor de groep verder uitbreiden. Tot de zomervakantie begeleidt ze 
op dinsdagmorgen (groepjes) kinderen en staat ze op woensdagmorgen voor groep 5b van 
meester Rico. In het komende schooljaar gaat ze op maandag- en dinsdagmorgen een deel 
van groep 8 lesgeven. Juf Rianne is overspannen. Het gaat alweer wat beter en wij hopen dat 
zij snel mag herstellen.  
 

Juf Jacqueline, juf Conny en meester Arno 

Zoals u weet is juf Jacqueline in blijde verwachting. Zij gaat aan het begin van het nieuwe 
schooljaar met zwangerschapsverlof. Als alles voorspoedig verloopt, keert zij in januari 2019 
terug. Zij wordt dan leerkracht van de vierde kleutergroep. Juf Conny van de Munt, die nu les 
geeft op de Koningin Wilhelmina School, komt naar De Wheemschool en gaat samenwerken 
met meester Arno Broos. Hij heeft dit jaar al meer les 
gegeven heeft op onze school. Allebei van harte welkom 
op De Wheemschool. 
 

Meester Klaas 
Meester Klaas is komend jaar als derdejaars student op 
onze school. We zijn blij dat hij van augustus tot 
december als leraar in opleiding (LIO) aan onze school 
verbonden is. Daarna hoopt hij gediplomeerd meester te 
zijn. Hij geeft op maandag en dinsdag, onder begeleiding van meester Rico, les in groep 6b. 
Op woensdagmorgen staat hij zelfstandig voor deze groep. Op donderdag- en vrijdagmorgen 
geeft hij extra ondersteuning aan o.a. groep 8. 
We wensen meester Klaas en fijne en leerzame tijd toe op onze school. 

 
Juf Betsy en juf Annemieke 
Juf Betsy is dit jaar geslaagd voor het diploma schoolleider basis bekwaam. Dit is een pittige 
opleiding en we feliciteren haar van harte met dit resultaat. Komend jaar gaat zij de 
opleiding schoolleider vakbekwaam volgen. Als ze deze opleiding heeft afgerond, is zij 
volledig bevoegd schoolleider.  
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Hierop vooruitlopend neemt juf Betsy, naast haar taak als onderbouwcoördinator, één dag 
directietaken over van meester Gert. Hij kan zich dan die dag richten op de bestuurstaken 
binnen de Stichting Hervormde Scholen.  
Juf Annemieke is benoemd als bovenbouwcoördinator. We zijn blij dat zij deze belangrijke 
taak wil overnemen van meester Gert. We feliciteren haar van harte en we zijn ervan 
overtuigd dat zij deze rol uitstekend kan invullen. Juf Betsy, juf Annemieke, juf Ada en 
meester Gert vormen samen het managementteam van De Wheemschool. 
 

Groepsverdeling 2018-2019 

We starten het schooljaar met 11 groepen, waarvan drie kleutergroepen. Gezien de grote 
instroom starten we in januari 2019 met een vierde kleutergroep. We werken met een 
groepsgemiddelde van 25 leerlingen. De meeste groepen zijn kleiner. Groep 8 is hierop een 
uitzondering. Dit wordt een combinatie van de kinderen die in groep 7 en 7-8 zaten. Samen 
worden dit 33 leerlingen. Voor deze groep is op vier morgens extra ondersteuning. Op deze 
wijze werken we eraan de kinderen de aandacht te kunnen geven die ze nodig hebben. 
Groep 1a juf Marja 
Groep 1b juf Jacqueline (start in januari 2019) 
Groep 1-2a juf Rianne en juf Connie 
Groep 1-2b juf Marlies en juf Ina 
Groep 3a juf Simone en juf Martine 
Groep 3b juf Geertje 
Groep 4 juf Alice  en juf Linda 
Groep 5 juf Christine en juf Lenneke 
Groep 6a  meester Martijn en juf Annemieke 
Groep 6b meester Rico en meester Klaas (LIO) 
Groep 7 juf Conny en meester Arno 
Groep 8* juf Sandra en juf Bertha 
 
* Op maandag- en dinsdagmorgen geeft juf Corine les aan een deel van deze groep. Op 
donderdag- en vrijdagochtend ondersteunt meester Klaas gedeeltelijk deze groep. Daarnaast 
komt er voor deze groep een derdejaars klassen-assistent in opleiding. 
 

Overige taken 
juf Betsy  Onderbouwcoördinator en directietaken 
juf Annemieke  Bovenbouwcoördinator 
juf Ada   Intern begeleider en leesspecialist 
meester Rico  Rekenspecialist 
juf Bertha  Gedragsspecialist 
juf Martine  Specialist (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling 
meester Arno  Klusklas en leerling ondersteunende taken (woensdag om de week) 
juf Gertrude                Leerling-ondersteunende taken 
meester Martijn ICT 
juf Rianne  ICT 
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juf Reijna  Administratief medewerkster 
meester Piet  Conciërge 
meester Gert  Directeur/bestuurder 
 

Zomerlezen!   

Zes weken lang luieren en misschien wel lekker lezen, heerlijk! Jezelf tijdens de vakantie 
verliezen in een spannend boek, voor veel kinderen pure ontspanning.  Zomerdip! Het is 
goed voor kinderen om in de vakantie te blijven lezen! Uit onderzoek is gebleken dat 
kinderen die niet of weinig lezen tijdens de zomervakantie in niveau gelijk blijven of zelfs 
achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen na de vakantie een hoger leesniveau hebben. 
Leesplezier stopt niet als de vakantie begint. Als kinderen in de zomervakantie een 
kwartiertje per dag blijven lezen, kunnen ze zonder leesachterstand enthousiast het nieuwe 
schooljaar beginnen.  
Wat kunt u samen doen tegen de zomerdip?  U kunt samen met de kinderen extra boeken 
lenen uit de schoolbibliotheek, in de bibliotheek in Barneveld komt tevens een speciale 
collectie boeken voor het zomerlezen. De kinderen kunnen een mooie leestas ophalen bij de 
balie en deze vullen met leuke vakantieboeken!  De zomerleesactie in de bibliotheek 
Barneveld gaat van start op 7 juli.   

Enkele leestips:   
* Ga samen lezen met uw kind, om en om een bladzijde voorlezen en een bladzijde laten 
voorlezen door uw kind.  
* Een tekening maken met uw kind over wat er gelezen is.  
* Een boek voor uw kind kopen of samen met uw kind een boek kopen voor op vakantie.  
* De succes ervaring is belangrijk. Kies daarom een niet te moeilijk boek wat past bij de 
belevingswereld van uw kind.  
* Lees overal: in bed, op vakantie, in de auto, (verkeersborden), in het restaurant en op de 
camping.   
* Download gratis de Vakantie Biep app  
* Luister naar luisterboeken  
* Geef zelf natuurlijk het goede voorbeeld.  

In deze zomer kunnen kinderen natuurlijk ook e-books lezen via de gratis Vakantie Bieb app. 
Deze app bevat een aantal leuke leesboeken en is te downloaden voor tablet of smartphone 
via https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html  Wanneer u de app gedownload of 
geupdate heeft kunt u de e-books selecteren en in uw 'boekenkast' plaatsen. U kunt ze 
vervolgens offline lezen. Ideaal voor onderweg en op vakantie dus. Deze app is geopend van 
1 juli t/m 31 augustus. 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
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Verslag MR vergadering 12 juni 
Zoals in de vorige nieuwsbrief toegezegd is, zal er na iedere 
vergadering van de Medezeggenschapsraad (MR) van De 
Wheemschool worden gemeld wat er op die vergadering is 
besproken. Allereerst wordt alweer vooruit gelopen op het komend 
schooljaar. Dit betekent dat er gesproken wordt over de formatie, 
d.w.z. welke docent gaat voor welke groep staan en hoe zijn de 

groepen samengesteld. Dit kunnen combinatiegroepen zijn/worden of er wordt toch 
gekozen voor het samenvoegen tot een grotere groep. Op De Wheemschool is helaas sprake 
van ziekte van docenten. Dit kan gelukkig nog goed worden opgevangen. Komend jaar zal 
een docente, die voorheen op de Koningin Wilhelminaschool (KWS) les heeft gegeven voor 
een groep staan van De Wheemschool. Het is goed om te ervaren dat de samenwerking 
tussen de KWS en De Wheemschool ook op dit niveau goed verloopt. 
De berichtgeving over het continurooster voor de Van den Berghschool en De Hoeksteen zet 
natuurlijk ook de KWS en De Wheemschool aan het denken over eventuele aanpassing van 
de lesuren, zodat de leerlingen ‘s middags meer tijd voor zichzelf hebben. In eerste instantie 
wordt nog niet aan een continurooster gedacht maar het zou misschien een mogelijkheid 
kunnen zijn  om de ochtenden eerder te beginnen en eventueel de middagpauze wat te 
verkorten. Voor het komende schooljaar is de verwachting dat er geen wijzigingen worden 
doorgevoerd maar de MR is wel benieuwd of u hierover een mening of idee heeft. 
Aan de orde kwam natuurlijk ook de financiële situatie van beide scholen. Wij kunnen u 
melden dat dit een heel solide situatie is, met de complimenten aan het bestuur. Vanuit de 
overheid zijn werkdrukgelden beschikbaar gesteld. Hieraan kan elke school een eigen 
invulling geven. De Wheemschool heeft ervoor gekozen om extra handen in de groepen te 
organiseren en een extra kleutergroep te bemensen.  
De tijd dat de CITO toets wordt afgenomen in groep 8: altijd toch weer een spannende tijd. 
In principe zijn de schoolkeuzes voor de kinderen al in februari bepaald. Mocht een kind 
evenwel in de CITO van april aanmerkelijk beter scoren dan in januari, dan bestaat de 
mogelijkheid om de schoolkeuze nog naar boven te doen bijstellen.  
Aan de ouders/verzorgers is enige tijd geleden verzocht een vragenlijst in te vullen over 
onder andere de veiligheid van uw kind op deze school. Het resultaat is dat ongeveer 60% 
van u deze lijst heeft ingevuld, waarmee de uitkomst een reëel beeld geeft waar de school 
mee verder kan. 
Inmiddels is de MR van deze school uitgebreid met een nieuw lid uit de oudergeleding, te 
weten: Rijanne Strijbosch (moeder van Ingmar uit groep 5). 
Het is voor u als ouder/verzorger van een kind op De Wheemschool belangrijk om te weten 
dat u ook invloed kunt uitoefenen op het beleid van onze school via de MR. Als u vragen 
en/of opmerkingen heeft die relevant zijn voor het vormen van beleid op onze school neemt 
u dan contact op met een van onderstaande leden. Wij staan altijd voor u klaar om van deze 
mooie school een nog betere school te kunnen maken!  
Nanny Bergers (nanny_bergers@hotmail.com). 
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Groep 1b is bijna compleet, en we hebben het zo leuk met elkaar, dat is te zien op de foto!! 

Vorige week dinsdag gingen we ook al mee op schoolreis! En weet je wat we het allerleukst vonden? 

 
Isa: Op het trampolienetje. 

Amy: Met de glijbaan. 
Sophie: Dat ik op het grote groene kussen ging springen. 

Alen en Julia gingen heel vaak van de hoge en grote glijbaan. 
Rosanna: Dat we met de bus gingen. 

Noam: De glijbaan was leuk. 
Anna-Zimra: De hele grote donkere glijbaan. 

Joel: De ballenbak was zo leuk. 
Roan: Het grote klimrek. 
Pepijn: In de ballenbak. 

Nina: Ik ging met Isa hangen bij de kleine glijbaan. 
Levi: In de ballenbak was heel erg leuk. 

Gerben: Ik ging helemaal onder het bruggetje door en dan kon je glijden. 
Tess: Van de glijbaan, heel hard. 

Sem: Voetballen op het voetbalveldje. 
Keano: Ik vond heel veel leuk: ………(denkt even diep na), De ballenbak, de glijbaan en nog een glijbaan 

en klimmen en springen. 
Kai: Op de trampoline. 

Isolde: Op de glijbaan was leuk. 
Alissa: Met Rosanna op de grote glijbaan, we gingen op de hobbels. 

Yngmar: Met Isa-Linde en Terry ging ik door het spinnenweb. Daar kon je doorheen vallen. 

 

We hebben enorm genoten, maar waren wel heel erg moe!! 
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                                                 juli 
  
 

 
                                                 augustus 
 

 
  

22 Marion van de Kamp  3 
23 Mathilde Bergers  8 
23 Rico Verkade  7 
24 Danique van de Lagemaat  2 
27 Sem van de Bunt  4 
30 Bart Methorst  5b 

2 Nienke van den Hoorn  7 
3 Jeffrey van Looijengoed  7 
4 Daan Arends  7-8 
4 Viënna Hardeman 1a 
4 Amber Overeem  6 
4 Ingmar Strijbos  5a 
7 Hidde Mom  8 
8 Maud van de Pol  1a 
11 Julia Pawlicka  1-2 
11 Larissa van de Pol  1-2 
12 Elin van Ommen  5b 
12 Britt van Westerneng  5b 
13 Ruben Overeem  4 
15 Brian Hardeman  5b 
15 Boaz Steenwijk  1a 
17 Sanne van den Heuvel  7 
22 Els van de Veen  5a 
24 Fleur Groenevelt  3 
25 Fleur Wisse  5b 
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    september 

 
 

 

2 Mart Bunt  6 
2 Mylène de Jong  8 
2 Hidde Schalk  1-2 
4 Finch van Maanen  4 
6 Nina Malungo  1a 
7 Fien Bunt 1-2 
10 Emma Wisse  1a 
11 Rick Overeem  1-2 
11 Romijn Rense  8 
12 Anouk Beukhof  1a 
12 Kevin Beukhof  1a 
12 Tess van den Heuvel  5b 
12 Mike Krikke  1-2 
12 Carlijn de Vries  1a 
13 Daan Doest 6 


