
 

  
  

Deel je brood en het smaakt beter, deel je geluk 
en het wordt groter!  
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Oktober 
13 Juf Marlies jarig 
14  School-Kerk-Gezinsdienst 
 10.30u Bethabara 
15 Projectweek Door dik en dun 
18 Afsluiting projectweek  
 18.30u – 19.30u 
19 Continurooster groep 5 t/m 8 

14.15u vrij 
22 Herfstvakantie 
29 Studiedag: kinderen vrij 
30 Luizencontrole 
31 Hervormingsdag 
 Luizencontrole  
  
 

 November 
1 Juf Linda jarig 
5 Kunstatelier 
 groep 3 en 4 
7 Dankdag 
8            Nieuwsbrief 

   

  

 
 
 

Gelukkig 

Beste ouder/verzorger, 
 
Gelukkig de kinderen  
die zonder angst  
naar school gaan. 
 
Gelukkig de kinderen 
die zich niet alleen om cijfers 
geaccepteerd weten. 
 
Gelukkig de kinderen 
die ondanks zichzelf 
zichzelf mogen zijn. 
 
Gelukkig de kinderen 
die naast allerlei indicaties 
echte aandacht krijgen 
 
Gelukkig de kinderen 
die op school zitten 
waar juffen en meesters 
hen zien  
 
als Godsgeschenk! 
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Schoolfruit 2018-2019 

Dit schooljaar kunnen wij weer meedoen met 
EU-schoolfruit. EU-Schoolfruit stimuleert 
kinderen samen fruit en groente te eten. Vanaf 
week 46 krijgen wij gratis schoolfruit voor alle 
leerlingen. 
Het is gezond. Kinderen hebben elke dag 
minimaal twee keer fruit en 150 gram groente 
nodig. Om dat te halen kunnen ze de 
eetmomenten op school niet missen. Hieronder een aantal voordelen van schoolfruit.  

• Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten, zitten lekkerder in 
hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.  

• Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-
Schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis. 

• Ouders waarderen het. Na de periode van gratis fruit en groente, wil 75% van de 
ouders een structureel schoolfruitbeleid.  

• Het is helder en eenduidig. Ouders weten waar ze aan toe zijn als ze alleen fruit en 
groente mogen meegeven voor het tienuurtje. 

• Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit 
en groente.  

• Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage 
klimaatbelasting. 

We hopen dat u het schoolfruit ook als een voordeel ziet en u uw kinderen activeert om fruit 
te eten. 

Inspectie bezoek 

Zoals u weet heeft het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen inspectiebezoek gehad. 
De inspectie onderzoekt aan de hand van documenten, gesprekken met de RvT/GMR en op 
één van de scholen (de inspectie heeft gekozen voor De Wheemschool) of het bestuur zijn 
werk gedegen doet. Op 25 september hebben Herman Hofman en Gert de Vries 
(bestuurders van de Stichting) een eindgesprek gehad met de inspectie. Dit was een goed en 
open gesprek. De inspectie heeft ons aangegeven dat we op alle aspecten voldoen aan de 
kaders van de inspectie. We mogen daar trots op zijn, zeker als we onze startpositie in 
ogenschouw nemen. We zijn dan ook blij en dankbaar dat we na het inspectie onderzoek in 
2017 op de scholen, we er nu weer goed uitkomen. In oktober ontvangen we het officiële 
rapport van de inspectie. Hier staan de resultaten en de aanbevelingen in om ons onderwijs 
nog beter te maken. De aanbevelingen gaan we gebruiken voor het nieuwe schoolplan 2019-
2023 dat nu door het bestuur en de scholen ontwikkeld wordt. We willen u als ouders 
bedanken voor het vertrouwen in de betrokkenheid op onze scholen. We houden u op de 
hoogte. 
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Even voorstellen 
Hoi, mijn naam is Danique Brandsen en ik ben 16 jaar oud. Later wil ik 
graag het onderwijs in en daarom loop ik nu stage in groep 5. Ik heb het 
erg naar mijn zin in de groep en ik denk dat ik aan het eind van het jaar 
veel geleerd heb. De opleiding die ik volg is onderwijsassistent op 
Landstede in Harderwijk. Nu zit ik in mijn eerste jaar. Ik heb 4 dagen in 
de week school en op dinsdag ben ik altijd te vinden op De 
Wheemschool. De laatste periode van het jaar ben ik er ook op de 
maandag. Ik heb voor de Wheemschool gekozen, omdat ik zelf ook op 
De Wheemschool heb gezeten en ik er een erg leuke tijd heb gehad. 

 
Hallo allemaal,  
Leuk dat ik mij op deze manier kan voorstellen. Ik ben Rianda Mul, 30 
jaar. Vorig jaar ben ik in de zomer getrouwd en komen wonen in 
Voorthuizen. Nadat ik meerdere jaren activiteiten heb gedaan met 
kinderen, heb ik afgelopen jaar besloten om een opleiding te volgen tot 
onderwijsassistent. Met veel plezier ben ik stage gaan lopen op De 
Wheemschool. Voor de zomervakantie ben ik actief geweest in groep 4. 
Ik heb genoten van hun inzet en ontwikkelingen. 
Dit schooljaar zet ik mij in voor groep 1 op dinsdag de hele dag en op de 

donderdagmorgen. Het is erg gezellig met de kinderen uit groep 1. Ik geniet erg van hun 
enthousiasme. Elke dag beleef ik weer nieuwe dingen met de groep. Ze laten dingen zien 
waar ze blij van worden of waar ze trots op zijn; in het zingen, vertellen, het maken van 
mooie dingen of het buitenspelen. Ik vind het een mooie uitdaging om de kinderen veel te 
mogen leren en om ze gelukkig te maken. Het is fijn om met Marja les te geven. Ik heb veel 
zin in komend schooljaar en samen gaan we er een goed jaar van maken! Groetjes Rianda 
 

 
Mijn naam is Ilona Mensink. Ik ben 18 jaar oud en kom uit Stroe. 
Ik zit in het 3de jaar van de opleiding onderwijsassistent en volg deze opleiding 
op Landstede in Harderwijk. Dit jaar loop ik elke maandag, dinsdag en vrijdag 
stage in groep 8! Het kan zijn dat jullie mij herkennen aangezien ik vorig jaar 
stage liep in groep 3. Ik hoop dat het een erg leuk, gezellig en leerzaam jaar 
gaat worden en dat ik aan het eind van dit schooljaar kan terugkijken op een 
geslaagde stageperiode! 
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School-Kerk- en Gezinsdienst 

 
 
 
 
 
 

Op zondag 14 oktober is in Bethabara om 10.30 uur de School-Kerk-Gezinsdienst voor De 
Wheemschool. Het thema van deze dienst is “Door dik en dun”. Dit sluit aan bij de 
christelijke kinderboekenmaand en bij het project waar we op school mee bezig zijn deze 
weken.  In deze dienst zal het verhaal centraal staan van de vier vrienden die hun zieke 
vriend bij Jezus brengen. De liederen die we in de dienst gaan zingen passen ook bij dit 
thema. Van harte welkom! 

 
 
 

Bereikbaarheid Tussenschoolse opvang BijdeHandjes 
  

Beste ouder/verzorger,  
 
BijdeHandjes biedt Tussenschoolse opvang voor 
kinderen op De Wheemschool. Van ouders kregen 
wij reacties dat we slecht te bereiken zijn.  
 
Sinds kort hebben we daarom een eigen e-
mailadres: tsovoorthuizen@bijdehandjes.info en 
telefoonnummer: 0342-219021. 

 
Neem dus gerust contact met ons op! Tot de kerstvakantie zit ik, Angela Evers overblijf 
coördinator, ook elke vrijdagochtend vanaf 11.30 uur bij de BSO om eventuele vragen van u 
te beantwoorden. We hopen u te zien of te spreken! 
  
Hartelijke groet, 
Angela Evers namens het team van de TSO 

 
 
  

mailto:tsovoorthuizen@bijdehandjes.info
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Een indruk van groep 7:  
 
In groep 7 hebben we een fijne start gemaakt. Het is een hele leuke klas. We vertrouwen elkaar, we 
helpen elkaar als iemand pijn heeft. We hebben respect voor de juf, de meester, God, onszelf en anderen. 
We doen vaak leuke dingen in de klas. De juf en de meester zijn aardig. We werken hard, maar als we 
klaar zijn gaan we bijvoorbeeld ook tekenen of doen we spelletjes. Soms gaan we ook gewoon als 
beloning een filmpje kijken, bijvoorbeeld jeugdjournaal. Maar we hebben bijna altijd lol. Wij doen heel 
veel leuke dingen, bijvoorbeeld tekenen, handletteren en knutselen. We gaan poppen maken en we 
hebben al poppetjes gemaakt met hout als lichaam, maar ook kubussen van papier.  
 
We kregen aan het begin van het schooljaar ook uitleg van wanneer we leer- en maak huiswerk kregen 
en zijn begonnen met het invullen van onze eigen agenda. 
We hebben op dinsdag maakhuiswerk en op donderdag leerhuiswerk. 
  
Bijzondere dingen die dit jaar gebeuren zijn:  
Het verkeersexamen, het praktijkexamen en theorie-examen. In de praktijk gaan we echt op de fiets en 
de theorie doen we op papier. En meester Arno gaat op 18 april trouwen (: Dus dan wordt het een dik 
feestje! 
  
We willen in Groep 7 goed leren ,maar we hebben nog meer zin in de vakantie. Natuurlijk... We hebben 
allemaal verschillende vakanties. Zoals herfst-, voorjaar-, mei- en zomervakantie. Het lijkt niet veel, maar 
dat is het wel. 
 
Groep 7 heeft zin in dit jaar! 

 
 

Een indruk van groep 7: 

 
In groep 7 hebben we een fijne start gemaakt. Het is een hele leuke klas. We 

vertrouwen elkaar, we helpen elkaar als iemand pijn heeft. We hebben respect voor 
de juf, de meester, God, onszelf en anderen. We doen vaak leuke dingen in de klas. 
De juf en de meester zijn aardig. We werken hard, maar als we klaar zijn gaan we 
bijvoorbeeld ook tekenen of doen we spelletjes. Soms gaan we ook gewoon als 

beloning een filmpje kijken, bijvoorbeeld jeugdjournaal. Maar we hebben bijna altijd 
lol. Wij doen heel veel leuke dingen, bijvoorbeeld tekenen, handletteren en 

knutselen. We gaan poppen maken en we hebben al poppetjes gemaakt met hout als 
lichaam, maar ook kubussen van papier. 

 
We kregen aan het begin van het schooljaar ook uitleg van wanneer we leer- en maak 

huiswerk kregen en zijn begonnen met het invullen van onze eigen agenda. 
We hebben op dinsdag maakhuiswerk en op donderdag leerhuiswerk. 

 

Bijzondere dingen die dit jaar gebeuren zijn: 
Het verkeersexamen, het praktijkexamen en theorie-examen. In de praktijk gaan we 
echt op de fiets en de theorie doen we op papier. En meester Arno gaat op 18 april 

trouwen (: Dus dan wordt het een dik feestje! 
 

We willen in Groep 7 goed leren, maar we hebben nog meer zin in de vakantie. 
Natuurlijk... We hebben allemaal verschillende vakanties. Zoals herfst-, voorjaar-, 

mei- en zomervakantie. Het lijkt niet veel, maar dat is het wel. 
 

Groep 7 heeft zin in dit jaar! 
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OKTOBER      Groep 
14 Guido Geurtsen  8 
18 Leonoor Geurts  6b 
22 Aline van den Hoorn  6a 
22 Hendri van den Hoorn  6a 
24 Jelte van der Haar  6b 
24 Aaron van Middendorp  7 
26 Lisa van Manen  7 
27 Laura Blankespoor  7 
30 Julian van den Hoeven  8 
31 Bart Brink  8 
31 Sophie Kruijthoff  3b 
31 Silas den Otter  5 
31 Seth Steiner  1-2b 
 
NOVEMBER 

  
 
Groep 

4 Isabella Hermsen  6b 
4 Isa van de Lagemaat  1-2a 
5 Seth van de Kuilen  3b 
5 Gerwin van Rootselaar  3a 
6 Sara Bakkali  1-2b 
6 Megan van Maanen  8 
7 Julie de Boer  1-2a 
7 Casper van Bommel  8 
8 Maartje Zuiddam  6b 

 


