
 

                                                                  
Alleen ga je sneller, 

samen kom je verder. 
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Agenda 

  
 

November 
 
  8  Nieuwsbrief 
  9  Kunstatelier gr. 5 t/m 8 
11  Meester Piet jarig 
12                        Kunstatelier gr. 3 en 4 
15  Juf Lenneke jarig 
16  Kunstatelier gr. 5 t/m 8 
19- 23  Open lessen Kanjertraining 
29                        Nieuwsbrief 
 

   

  

 
 
 

Toegewijd – Verbonden – Ontspannen  

Beste ouder/verzorger, 
 
  
In de afgelopen tijd, tijdens de ziekte van Gert, hebben 
wij als team de verbinding heel sterk gevoeld: 
verbonden met onze Hemelse Vader die onze gebeden 
heeft verhoord. Ook verbonden met elkaar omdat we 
onze zorgen samen konden delen. Elkaar troosten toen 
het zo spannend was. Maar ook verbonden met u. We 
hebben zoveel hartelijke reacties gekregen. Dat voelde 
fijn. Ook de kinderen lieten hun verbinding met meester 
Gert zien. Anna, Kim en Selena: dank jullie wel voor jullie 
leuke plan! 
  
Nu overheerst de dankbaarheid. Wat voelen we ons 
gezegend dat Gert alweer op school is geweest. We zijn 
dankbare mensen.  
  
Veel leesplezier toegewenst met deze nieuwsbrief. 
  
 
Team De Wheemschool  

   
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQtYinhrjeAhUN-aQKHfMiDQgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.young4you.nl/2018/02/21/verbinding-levensbelangrijk/&psig=AOvVaw1L2bKR1_TemkT8FDf9EAEf&ust=1541328509320396
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Geboren 
Bij juf Jacqueline, Manuel, Danil, Jack en Nina Malungo is 
de kleine Gideon geboren.  
Ze schrijven op het geboortekaartje:  
KOSTBAAR WAARDEVOL GELIEFD.  
Wat een prachtige woorden geven zij hun kindje mee. 
Hier mag hij  mee opgroeien. Inmiddels zien we juf 
Jacqueline weer op school lopen. Vaak met de maxi-cosi 
aan de arm. Daar mag gerust in gekeken worden! 
 

 
Nieuws van Gert  

Schitter als een ster!  
Wat ben ik dankbaar dat ik dinsdag, na een heftige periode weer 
op school mocht zijn. Maar bovenal dat ik de kinderen en de 
collega’s weer heb gezien en gesproken. Als gezin hebben we 
gevoeld dat u allen met uw gedachten en gebeden om ons heen 
heeft gestaan. Het aantal kaarten en tekeningen dat wij mochten 
ontvangen is onvoorstelbaar. U heeft geschitterd als een ster. Ik 
ben ervan overtuigd dat de Grote Ster Jezus Christus al uw 
gebeden heeft gehoord en redding heeft gebracht. 
Het gaat nu steeds beter met mij en op de achtergrond, 
telefonisch en via internet, ben ik alweer bij de scholen betrokken.  

Dat vind ik fijn en geeft mij weer inspiratie en kracht. Ik ga een ritme zoeken om weer op 
school te zijn en de kinderen bij de voordeur en op het plein weer te kunnen begroeten. 
Wat werd ik enorm verrast door de cadeaus die mij door en van de kinderen werden 
aangeboden. Geweldig! Nogmaals heel veel dank voor alle oprechte betrokkenheid die wij 
als gezin hebben ervaren. Dit was echt hartverwarmend en het maakt mij klein.  
Er is er Eén die alle eer toe komt: God is groot. 
 

Even voorstellen 
Hallo ouders, mijn naam is Senna Verhoef, ik ben 16 jaar en zit op 
het MBO Landstede in Harderwijk. Daar doe ik doe de opleiding 
onderwijsassistent.  
Ik loop stage in groep 1-2b bij juf Connie. ‘k Vind het erg leuk in 
deze groep omdat ik hier leer met kinderen omgaan en dat is erg 
belangrijk voor mijn opleiding als onderwijsassistent.   
Maar het basisonderwijs is niet mijn einddoel, ik wil graag docent 
Engels worden. Engels vind ik een heel leuke taal  en ik spreek het 
ook vaak in mijn dagelijks leven. 
  
Met vriendelijke groet, 
Senna Verhoef.  
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Zendingsgeld 
Iedere maandagochtend staat er in elke klas een potje op de instructietafel waar de 
kinderen zendingsgeld in kunnen doen. Het geld wordt ‘s maandags per groep opgeteld bij 
het bedrag dat tot dan toe is opgehaald. Als het over de 100 euro komt is de afspraak dat er 
wordt getrakteerd door de leerkracht. Dit werkt natuurlijk erg motiverend!  
 
We zijn dankbaar dat er veel wordt gegeven! Mooi dat we vanuit onze middelen mogen 
omzien naar de medemens in landen waar ze het een stuk minder goed hebben.  
 
Het zendingsgeld gaat naar drie verschillende doeleinden: één sponsorkind van Woord en 
Daad, één sponsorkind van Compassion en Stichting Raise. 
 

Sponsorkinderen 
Julian:       Risal: 
Een jongen uit Colombia    Een jongen uit Indonesië 
geboren op 28 oktober 2006    geboren op 4 april 2004 
Hij wordt gesponsord door Woord & Daad.  Hij wordt gesponsord via Compassion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 1 t/m 4 zijn verbonden aan Julian. Groepen 5 t/m 8 zijn verbonden aan Risal. In de 
groepen hangt een foto waar de klas mee verbonden is en elke maand stuurt één van deze 
groepen een brief/tekening/kleurplaat/foto’s/knutselwerkjes naar hem op. 
Ook wordt er voor Julian en Risal in de groepen gebeden. 
 

Stichting Raise 
Vanaf dit jaar gaat De Wheemschool een project ondersteunen in Malawi van Stichting 
Raise. Wij ondersteunen 12 leerlingen die in groep 5 zitten. We hebben ons voor 3 jaar jaar 
aan dit project verbonden.  
 
Grace Farm is de naam van de boerderij in Malawi waar stichting Raise de lokale bevolking 
helpt mini-economie te creëren, onder meer 
met het verbouwen van gewassen zoals soja, 
mais en macadamia notenbomen. Daarnaast is 
er op het terrein van Grace Farm een kliniek, 
een school en een weeshuis waar Stichting 
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Raise verantwoordelijk voor is. De kinderen krijgen christelijk onderwijs en ontvangen liefde 
en aandacht, die nodig is om uitzicht te hebben op een hoopvolle toekomst. 
Het project bestaat momenteel uit: 

 Een weeshuis waar 38 kinderen zich thuis weten; 
 Een kleine kliniek voor eerstelijns medische zorg voor weeskinderen en 

medewerkers; 
 Een school met 120 leerlingen die christelijk onderwijs ontvangen; 
 Vanaf oktober 2018 is er gestart met de bouw van het 2e schoolgebouw zodat er 

straks plek is voor 240 kinderen; 
 Bijna 500 hectare grond waarvan een deel is bebouwd is met bijna 15.000 

macadamia notenbomen. Een deel wordt gebruikt om soja en mais te verbouwen. 

Voor meer informatie: www.stichtingraise.nl  

Actie ‘vriendendienst-kaart’ 
 
Na de presentatie op 9 oktober over het werk van Stichting 
Raise gingen de kinderen met veel enthousiasme met hun 
vriendendienst-kaart naar huis. We zijn overweldigd hoeveel 
geld er is binnengekomen! Het tekort is ruimschoots 
aangevuld. We zullen u op de hoogte stellen hoe de rest van 
het geld besteed wordt in Malawi.  

 
  
 

We zullen proberen  u regelmatig over één van de 
sponsorkinderen of over Stichting Raise op de hoogte te 
houden door een bericht te plaatsen op de website van De 
Wheemschool onder ‘schoolnieuws’.  
 
 

De kinderen van groep 5 in Malawi 

 

Schoolfruit 2018-2019 

Dit schooljaar kunnen wij weer meedoen met EU-schoolfruit. EU-Schoolfruit stimuleert 
kinderen samen fruit en groente te eten. In de week van 12 november 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. 
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn onze fruitdagen. Dan eten de kinderen uitsluitend fruit 
in de groep.  

De actie heeft € 1.646,48 opgebracht! 

http://www.stichtingraise.nl/
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Studiedag 

Professionalisering is belangrijk voor ons als team. Tijdens 
de laatste studiedag hebben we met elkaar input gegeven 
voor het schoolplan. Daarnaast stond het inspectierapport 
op de agenda. Onder leiding van Martine zijn we geschoold 
in de executieve functies. 
 

 
 

Open lesweek Kanjertraining 
Groep 1a:  Woensdagochtend 21 november  11.45 - 12.30 uur 
Groep 1-2a:   Woensdagochtend 21 november  08.45 - 09.30 uur 
Groep 1-2b:  Woensdagochtend 21 november  11.45 - 12.30 uur 
Groep 3a:  Maandagmiddag 19 november  13.15 - 14.00 uur 
Groep 3b:  Maandagmiddag 19 november  13.15 - 14.00 uur 
Groep 4:  Donderdagmiddag 22 november  13.45 - 14.30 uur 
Groep 5:   Woensdagochtend 21 november   11.45 - 12.30 uur 
Groep 6a:  Donderdagmiddag 22 november   13.15 - 14.00 uur 
Groep 6b:   Donderdagmiddag 22 november   13.15 - 14.00 uur 
Groep 7:   Maandagmiddag 19 november   13.15 - 14.00 uur 
Groep 8:    Dinsdagmiddag 20 november   13.15 – 14.00 uur 
 

Kerstvieringen                                                                                                                                                                  
Het duurt nog wel even, maar toch alvast wat informatie over de kerstvieringen. De kinderen 
uit groep 1 en 2 vieren op 19 december het kerstfeest in de groep. De kinderen uit groep 3 
t/m 8 vieren op 20 december Kerst in Bethabara. Op 21 december zijn de kleuters vrij en zijn 
de kinderen uit groep 3 t/m 8 om 12 uur uit.  
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Groep 6b op onderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raad eens hoeveel onderzoeken we hebben gedaan? we hebben er wel 4  gedaan! het was heel leuk. Een van de 
onderzoek was kijken hoeveel zand er in de zandbak zat. het was moeilijk maar toch leuk. Maar  we zijn er niet 
uit gekomen maar we hebben er veel plezier in gehad en hebben goed samen gewerkt. sommige groepjes 
hadden ruzie. maar dat werd al snel weer op gelost. Sommige groepjes hadden ook hulp nodig van de meester. 
maar dan gaat het weer goed. Voor de rest hebben we nog 3 onderzoeken gedaan. het 2e onderzoek was. hoe je 
een brug zo sterk mogelijk kon maken. Het 3e onderzoek was wie het verst kon blazen en we testen het met 
groep 6a  6b en 7 en 8. En het 4e en laatste onderzoek was kijken hoe je het snelst van de waterglijbaan af kan. 
maar we hebben we nog niet uit getest! Maar toch was het heel leuk!!!!!!!  
Tess van den Heuvel 
 

In het gemeentehuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag ochtend gingen we naar het gemeentehuis. Als eerste gingen we met z’n alle naar de vergaderzaal. 
Iedereen mocht op een van de stoelen zitten. Een voorlichter ging ons van alles vertellen. Ook over de 
geschiedenis van Barneveld. En  wat er gebeurd in het gemeentehuis.  Ineens kwam de burgemeester. We 
mochten vragen stellen. En iemand mocht zelfs zijn ketting om. Hij bleef niet lang .  We gingen naar beneden. 
Naar de trouwzaal daar werd nog wat uitgelegd over trouwen .  En we gingen weer naar huis.  
Leah Geurtsen 
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  8 Maartje Zuiddam 6b 

  9 Sarah-Maria van Woerden  5 
10 Noam de Jong 1-2b 

10 Andries Lokhorst 7 
12 Lieve van Duijn 7 

13 Hanna van Roekel 1-2b 
17 Alex van Donkersgoed 1-2b 

20 Harm Liefting 3a 
22 Ilse van den Heuvel  8 

25 Rosanna van den Berg  1-2a 
26 Fabio Mulder 6a 

26 Noël Nagelhout  4 
26 Niek Visscher  4 

29 Guus van Ommen  3b 


