Om nieuwe dingen in je leven toe te laten,
moet je soms oude dingen durven los te laten.

Nieuwsbrief 13 september 2018

Agenda

Een nieuw schooljaar
Beste ouder/verzorger,

13
24
25
27

01
08
10
11

september
Startgesprekken
Ontmoeten is gewoon doen
Info-avond groep 4 t/m 6
Schoolfotograaf
Juf Connie jarig
Info-avond groep 3

oktober
Info-avond groep 7 en 8
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Start Kinderboekenmaand
Juf Betsy jarig
Nieuwsbrief

Bij het lezen van deze nieuwsbrief zijn de kinderen alweer
bijna drie weken naar school. We hopen dat ze wat gewend
zijn en het naar hun zin hebben bij de nieuwe juf of meester.
In de eerste weken van het schooljaar zijn de kind- en de
startgesprekken. Daarnaast zijn er info-avonden. Om goed te
kunnen werken aan de ontwikkeling van uw kind is het van
belang dat we aansluiten bij de onderwijsbehoeften. Het doel
van deze gesprekken is dan ook dat we zoveel mogelijk bij
deze behoeften aan kunnen sluiten.
Kinderen mogen werken op een plek die bij hen past. Dit kan
zijn in het lokaal, op het speel/leerplein of op een stilteplek.
Graag willen wij werken aan de ontwikkeling van de talenten
van uw kind(eren).
We zijn een open school. U bent van harte welkom bij
gesprekken, vieringen, inloopmorgens, open lessen etc. (zie
hiervoor onze Wheemschool Kalender; de website en Parro).
Via het ouderportaal houden wij u op de hoogte van de
resultaten van uw kind(eren). Mocht u zich zorgen maken of
anderszins, neem dan contact op met de leerkracht.
We weten dat we ons werk alleen goed kunnen doen als we
dat in afhankelijkheid doen van onze God. Als we dicht bij
Hem leven, wil Hij Zijn zegen geven.
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Geboren
Bij ons is een baby geboren
zo lief en zo klein
Wilt U goed voor ons broertje zorgen
en altijd bij hem zijn?
Dit staat op het geboortekaartje van Jelte van de Kuilen. Jelte is het
boertje van Seth (groep 3) en Lynn van de Kuilen. Ook de gelukkige
ouders Jan en Cindy van harte gefeliciteerd met dit wonder.

Juf Jacqueline
Juf Jacqueline is met zwangerschapsverlof. Ze hoopt in oktober te bevallen. Als alles voorspoedig
verloopt, hopen wij haar weer in januari op onze school te begroeten.

Even voorstellen
Juf Conny van de Munt geeft op maandag, woensdag om de week,
donderdag en vrijdag les aan groep 7. Juf Conny komt van onze zusterschool
de Koningin Wilhelmina School.

Meester Arno is al wat bekend. Hij gaf vorig jaar de klusklas en individuele
leerlingondersteuning. Dat blijft hij dit schooljaar ook doen, maar geeft
daarnaast les aan groep 7 op de dinsdag en woensdag om de week.

Meester Klaas is bijna klaar met zijn studie. Hij is nu leraar in opleiding en
geeft les in groep 6a op maandag, dinsdag en woensdag morgen. Op
donderdag- en vrijdagmorgen begeleidt hij een deel van groep 8.

Juf Corine is niet nieuw. Toch staat ze in dit rijtje om dat ze een nieuwe
taak heeft. Ze is langdurig ziek geweest, maar gelukkig gaat het nu weer
erg goed met haar. Ze geeft nu twee morgens les aan een deel van groep
8. We hopen dat ze haar werkzaamheden op onze school snel verder uit
kan bouwen.

Juf Annemieke heeft ook een nieuwe taak. Ze geeft één dag les aan groep 6b
en is nu daarnaast bovenbouwcoördinator. Ze vormt samen met juf Betsy, juf
Ada en meester Gert het MT van de school.
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Juf Gertrude is langdurig ziek. Gelukkig kan ze wel wat taken op school doen.
Om maandag- en woensdagmorgen geeft zij individuele
leerlingondersteuning.

Juf Betsy heeft dit schooljaar geen lesgevende taken. Zij heeft afgelopen
jaar de basiscursus voor schoolleider afgerond. Dit schooljaar doet ze de
vervolgopleiding en hoopt aan het einde van het jaar gediplomeerd
schoolleider te zijn. Naast haar taak als onderbouwcoördinator gaat ze een
dag taken van meester Gert overnemen. Meester Gert doet in die tijd
bestuurstaken.
Juf Liesbeth is onze vaste invalster. Bij afwezigheid van één van de
leerkrachten, neemt zij de groep over. We zijn blij met zo’n flexibele juf.

Geslaagd
Er zijn veel collega’s die een studie doen. We zijn daar blij mee. Op deze wijze vergroten we onze
kennis en vaardigheden. De kinderen profiteren hier zeker van. Juf Martine en juf Christine hebben
een studie van een jaar gevolgd. Juf Martine heeft zicht verdiept in talenten en (hoog) begaafdheid.
Juf Christine heeft een studie drama afgerond. Van harte gefeliciteerd.

Informatieavonden
De informatieavonden in het nieuwe schooljaar zijn op dinsdag 25 september, donderdag 27
september, maandag 01 oktober en maandag 08 oktober.
U kunt kennismaken met de ouders van de kinderen uit de groep; wat meer vertellen over uw kind.
Daarnaast geven de leerkrachten informatie over het werk dat ze gedurende het jaar met de
kinderen verzetten. Op deze wijze werken we aan een open communicatie tussen u en de school en
kennen we de wederzijdse verwachtingen. Er is ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie
en thee. We hopen op een grote opkomst!
dinsdag 25 september 2018
Groep 4 en 5
:
19.00 uur
Groep 6a en 6b
:
20.00 uur
donderdag 27 september 2018
Groep 3
:
19.00 uur
maandag 01 oktober 2018
Groep 7 en 8
:
19.00 uur
maandag 08 oktober 2018
Groep 1a, 1-2a en 1-2b :
19.00 uur

Schoolbibliotheek
De schoolbibliotheek is geopend op woensdag van 10.45u tot 12.30u voor groep 4, 5, 6a en 6b (na de
kerstvakantie ook voor groep 3a en 3b). Dan zijn er biebmoeders aanwezig die de kinderen helpen.
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De kinderen mogen 2 boeken lenen voor op school en 3 voor thuis. Boeken moeten binnen 3 weken
weer worden ingeleverd in de blauwe bakken die bij de schoolbibliotheek staan. Groep 7 en 8 mag
de hele week onder schooltijd boeken lenen. Ouders van kleuters kunnen ook de hele week onder
schooltijd boeken lenen of samen met hun kind op woensdag- of vrijdagmiddag tot 13.00u. Ook zij
moeten de boeken binnen 3 weken weer inleveren in de blauwe bakken. Nieuwe kleuters krijgen
binnenkort ook een pasje. De pasjes blijven op school. Twee keer per jaar wisselen we de collectie,
zodat de boeken 'up to date' blijven. De kinderen kunnen dan ook hun wensen door geven. Zo hopen
we het leesplezier te bevorderen!

Wheemschool Kalender en schoolgids 2018-2019
De nieuwe Wheemschool Kalender is reeds in uw bezit. Daarin staat beknopte informatie. De agenda
staat ook op de website. Daarnaast vindt u daar ook onze schoolgids met uitgebreide informatie.
Verder vind u op de website veel informatie, nieuws uit de groepen etc.

Vierde kleutergroep
We zijn blij dat er zoveel ouders zijn die vertrouwen hebben in De Wheemschool. We kunnen
hierdoor in januari 2019 opnieuw een vierde kleutergroep starten. Deze instroomgroep (groep 1b)
gaat evenals de andere groep 1a vijf dagen naar school. Op maandag- woensdag- en vrijdagmiddag
zijn ze vrij. Voor zover we nu weten, telt deze groep in mei 2018 twintig leerlingen. Juf Jacqueline
gaat deze groep begeleiden. Als uw kind in 2019 of 2020 vier jaar wordt, wilt u hem/haar dan alvast
opgegeven, dan weten wij met hoeveel kinderen we rekening moeten houden.

Nieuwe schrijfmethode
In groep 3 werken we sinds vorig jaar met de leesmethode Lijn 3.
We hebben toen ook gekozen voor een nieuwe schrijfmethode
(Klinkers) die naadloos aansluit bij deze leesmethode. Nadat de
leerlingen een letter leren, gaan ze deze ook gelijk schrijven. We
schrijven nu met blokletters in plaats van met lusletters. We hebben
dit met het hele team uitgebreid besproken en besloten om dit door
te voeren in alle groepen. De kinderen die nog wel hebben leren
schrijven met lusletters, blijven dit gewoon doen t/m groep 8. We
voeren de nieuwe schrijfmethode gefaseerd in. De kinderen van de huidige groepen 3 en 4 leren
alleen blokletters schrijven. Het doel van ons schrijfonderwijs is dat de kinderen een goed leesbaar
handschrift ontwikkelen. Blokletters zijn makkelijker aan te leren en de leesbaarheid van het
(kinder)handschrift wordt er beter van.

Ontmoeten is gewoon Doen!
In de week van 24 september schenken we extra aandacht aan het onderwerp Ontmoeten is gewoon
Doen! In feite doen we dit het gehele jaar. Maar in deze week wordt er op alle scholen in de
gemeente Barneveld aan gewerkt. Het gaat erom dat schoolkinderen meer wederzijds begrip krijgen
en geen vooroordelen tegen elkaar hebben.

Schoolfotograaf
Op 25 september komt de schoolfotograaf bij ons op school. Er komen twee fotografen van
Schoolfotografie. Ze maken foto’s van de kinderen in het speel- en de het lokaal tegenover de kinderopvang. Tussen de middag (12.00 uur – 13.00 uur) is er ruimte voor broertjes en zusjes om op de foto
te gaan. Daarvoor ligt een rooster bij juf Reijna waarop u kunt inschrijven.
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Hierover volgt nog nadere informatie via juf Betsy.

School-Kerk-Gezinsdienst
Deze dienst is op zondag 14 oktober (niet op 07 oktober zoals abusievelijk op de Wheemschool
Kalender staat) om 10.30 uur in Bethabara. Ds. Teeuw hoopt deze dienst te leiden. Het thema is
"door dik en dun" en sluit daarmee aan bij het thema van de christelijke kinderboekenmaand. Het
verhaal van de vier vrienden die hun zieke vriend bij Jezus brengen staat in deze dienst centraal. U
ontvangt van ons later nog een uitnodiging. We hopen dat er veel ouders en kinderen komen. U bent
van harte welkom!

Inspectiebezoeken aan bestuur en scholen
Op maandag 03 september hebben Herman Hofman (KWS) en Gert de Vries (De Wheemschool) als
bestuur een gesprek gehad met de inspectie. Dat is kort na het vorige bezoek dat de scholen in mei
2017 hebben gehad. De inspectie heeft besloten besturen te bezoeken en niet alle scholen. Het
bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de scholen. Op grond van dit gesprek hebben ze
een onderzoeksplan opgesteld en is De Wheemschool op 11 september bezocht. Daarnaast heeft de
inspectie ook een gesprek gevoerd met de GMR en de RvT.
De gesprekken waren positief/kritisch en we wachten nu op het rapport. De bevindingen van de
inspectie nemen we mee in het schoolplan 2019-2023 dat we dit schooljaar gaan uitwerken.

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
Kerst

22/10 - 26/10
24/12 - 04/01

2019

Voorjaar
Goede Vrijdag/Pasen
Mei-vakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomer

25/02 - 01/03
in de meivakantie
22/04 - 03/05
30/05 - 31/05
10/06 - 11/06
22/07 - 30/08

Vrije dagen – vrije dagdelen
vr 19-10
ma 29-10
vr 21-12
vr 22-02
do 04-04
do 12-04
di 09-07
di 16-07

Continurooster groep 5 t/m 8; 14.15 uur vrij
Studiedag team De Wheemschool. De kinderen zijn vrij
Groep 5 t/m 8 zijn ’s middags vrij
Continurooster groep 5 t/m 8; 14.15 uur vrij
Studiedag team De Wheemschool. De kinderen zijn vrij
Koningsspelen. Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij
Wenmiddag; groep 8 vrij
Laatste schooldag groep 8 (snoep strooien)
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Nieuws uit groep 8
Middelbare school of toch niet?
In groep 8 zitten we soms met 33 kinderen in de klas, daarom hebben de juffen een systeem bedacht waarbij de
helft van de klas naar een lokaal naar beneden gaat. Dan zitten we in het lokaal waar eerst de lerarenkamer zat.
Daar doen we spelling en rekenen. Plus al dat huiswerk lijkt het toch een beetje op de middelbare school.
Het is erg gezellig en we maken soms grapjes, bijvoorbeeld toen we bij spelling garagewoorden (je schrijft de g
maar je hoort zje bijv. Garage) moesten zeggen zei Joah: ’wietplantage.’ waarop de juf zei :’Hoe weet je dat die
op mijn zolder staat!’ het belooft dus nog een leuk jaar te worden!
Levi

Het leukste schooljaar
Het schooljaar begint met hard werken en het word steeds leuker.
Eerst saai werken en dan leuke dingen doen bijv.
 Kamp
 Musical
 Combie acht kamp
 Schoolkorfbal/ voetbal
 Leuke dagjes weg
En de saaie dingen zijn bijv.
 Rekenen
 Spelling
 Taal
 Enzo.
Dit zijn de saaiste dingen op school.
Dit doe allemaal in groep 8.
Je heb leuke juffen ze zijn leuk en gezellig.
Groetjes van: Danielle en Emelie.

De oudsten van de school.
Het is wel meer werk, maar daar wen je wel aan. Het begin is ook wel hard werken, maar later in het jaar krijg je
veel leukere dingen. Dan gaan we kamp combie 8, kamp, musical doen maar volgens mij nog wel meer. Ik ben
ook blij dat verkeer weg is, want ik vind dat niet heel leuk. Ik merk ook dat rekenen wel moeilijk word. Dus ik heb
wel zin in het nieuwe school jaar! Volgens mij wordt dit ook het leukste school jaar.
Thijn
+
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Het spannendste schooljaar
Beste ouders en kinderen van de Wheemschool .
Wij zijn afgelopen week voor het eerst in groep 8 geweest.
De eerste week in groep 8 was best een beetje spannend maar ook wel leuk hoor.
We hebben hele leuke juffen.

Het is best lastig met z’n 33 iedereen moet verplaatsen omdat iedereen een ander niveau heeft. We gaan dit
jaar ook op kamp dat is natuurlijk wel spannend maar ook super leuk. Er komt ook een super leuke musical en
we weten helaas nog niet welke musical. Dat vinden we ook heel spannend maar ook heeeeeeeeeeeel leuk.
We hebben nog veel meer spannende dingen te doen dit jaar zoals cito’s en nog veel meer. Dit jaar hebben we
ook afscheidsavond dan gaan we van elkaar afscheid nemen dan mogen de ouders van groep 8 ook komen. Wij
hebben zin in dit jaar
groetjes Kim en Simone
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SEPTEMBER
14
15
17
17
17
19
20
20
23
25
26
29

Michiel van der Haar
Elias van den Bosch
Tim van Manen
Jozua Vedder
Eva de Vries
Else Wijnveen
Norah Boerman
Gijs van Vliet
Ruben Davelaar
Fennah de Haan
Jolé van Ommen
Mees van den Berg

Groep
3a
1-2b
3b
1-2a
3b
8
1-2b
7
6b
1-2b
1-2b
3b

OKTOBER
1
4
6
8
8
11

Syb de Boer
Sam van den Top
Juul Nagelhout
Sven Overeem
Roos Rozeboom
Anna Zweverink

Groep
7
5
5
5
6b
6a
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