
 

Laten we God danken voor wat Hij ons geeft, een geschenk dat te groot is voor woorden 
2 Korintiërs 9:15 
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Agenda 

  
 

November 
 
 30  Juf Sandra jarig 

 
December 
 
2   Juf Geertje jarig 
5   Sinterklaasfeest 
13   Nieuwsbrief  
   
 

   

  

 
 
 

1e advent 

Beste ouders / verzorgers, 
 
Aanstaande zondag is de eerste Advent. Een periode van 
verwachten breekt aan. Een mooi gedichtje zegt het als 
volgt:  

 
steek vandaag één kaarsje aan, 
een heel klein lichtje in de nacht 
als alle kaarsen branden gaan 

begint het feest waarop ik wacht 

 
 
We kijken ernaar uit om dit feest samen met u en de 
kinderen te vieren. Het is een hoogtepunt voor ons 
allemaal! De kleuters vieren het op 19 dec. in hun eigen 
groep en de kinderen van groep 3 t/m 8 worden op 20 
dec. in Bethabara verwacht. We kijken er erg naar uit 
om, samen met u, stil te staan bij de geboorte van onze 
Here Jezus! 
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Geboren         
‘U heeft mij al gezien,       
mijn vormloos begin, 
toen ik in het geheim gemaakt werd’ 
Met deze mooie woorden maakt de familie Van Roekel bekent dat de kleine Boaz Levi Joah 
is geboren. Hanna uit groep 1/2b heeft een broertje gekregen. We wensen Elbert, Esther, 
Hanna, Joël en Loïs alle goeds toe met hun nieuwe gezinslid. 

 
Open Kanjerles 
In de afgelopen week waren er de open lessen van de Kanjertraining. Veel ouders zijn in de 
groepen van hun kind(eren) geweest. Als leerkrachten konden we iets van de lessen laten 
zien die we mogen geven in onze eigen groep. In de meeste groepen zijn de Kanjerregels, de 
Kanjerpetten besproken en opdrachten in de Kanjerkring gedaan. En aan het einde of 
tussendoor de inspannende maar vooral ontspannende vertrouwensoefeningen. Bedankt 
ouders, fijn dat u er was!  

 
 

 
 
 
 
 

 
Meester Klaas  
Meester Klaas heeft z’n LIO-stage erop zitten. Gelukkig blijft hij tot de zomervakantie bij ons 
op school werken. Samen met meester Rico staat hij voor groep 6. Groep 8 helpt hij 
ondersteunen en hij is onze vaste invaller. Fijn Klaas, dat je ons team komt aanvullen. 

 
Sinterklaas  
De voorbereidingen voor de aankomst van de Sint op De Wheemschool zijn al in volle gang. 
We weten niet hoe de Sint arriveert. We weten wel dat we ook dit jaar, hem en zijn pieten 
van harte welkom heten. Het is fijn als u daarbij aanwezig wilt zijn. De Sint en zijn gevolg 
worden op 5 december om ca. 08.45u verwacht op het grasveld voor de school. De kinderen 
van groep 1 t/m 4 hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen naar school. Voor de 
kinderen van groep 5 t/m 8 is er fruit en wordt er voor drinken gezorgd.  
 

Veiligheid 
We vinden een veilige omgeving belangrijk. Wilt u, als u met de fiets staat te wachten op uw 
kind, opletten dat het ook veilig is voor de buurtbewoners? Een ongeluk zit in een klein 
hoekje. 
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Afscheid juf Reijna  
Eind december neemt juf Reijna afscheid van onze school. Zij gaat samen met haar man Gert 
van een welverdiend pensioen genieten. We gaan haar enorm missen. Zo nauwkeurig als zij 
is, zijn er maar weinig. Gonda van Laar gaat haar taken overnemen. Zij is een ‘oude’ bekende 
voor ons: tijdens de ziekte van Reijna heeft zij haar vervangen. Gonda is ook werkzaam op de 
Koningin Wilhelmina School. Welkom terug, Gonda! 
 

Vierde kleutergroep 
We zijn blij dat we in januari 2019 kunnen starten met de vierde kleutergroep. Fijn dat er 
zoveel kinderen zijn die bij ons in groep 1b gaan starten. Juf Jacqueline gaat de jongste 
kleuters onder haar hoede nemen. Dat doet zij in de ‘oude’ personeelskamer. 

 
Gevonden voorwerpen 
Op het bankje naast het kantoor van meester Gert liggen de gevonden voorwerpen gestald. 
Kom gerust kijken of er iets tussen ligt van uw kind. Op woensdag 5 december gaan alle 
spullen die niet opgehaald zijn naar het goede doel 
 

Verdrietig nieuws 
Maandagmorgen ontvingen we een verdrietig bericht: de moeder van juf Alice is gestorven. 
We zijn stil vanwege dit verlies. Juf Alice zorgt er altijd voor dat de nieuwsbrief mooi wordt 
opgemaakt. U merkt dat het nu niet zo is. We wensen juf Alice, Jan en hun zonen heel veel 
kracht en sterkte toe! 
 

Gebed 
Iedere dag beginnen onze kinderen met hun juf of meester de dag met God. Wat mooi is 
dat! In die momenten is er de mogelijkheid voor kinderen om hun vragen, zorgen of 
dankbaarheid te delen met de klas en met God.  Soms wil je het niet aan iedereen vertellen 
maar wil je wel dat er voor je gebeden wordt. Nou dat komt goed, want dat doen een paar 
ouders om de week op maandagmiddag! Die gebeden, die worden verzameld in de 
koffertjes in de klas, brengen wij in gebed voor Gods troon. Ook bidden wij voor de leraren. 
Wij zijn ervan overtuigd dat bidden helpt en vertrouwen dat God alles hoort. En dat Hij er 
ook wat mee doet! 
We zijn met 4 moeders en er kunnen er best een paar bij! 
Wil je meer weten,  bel  naar 470173 (ondergetekende) of er de komende keer bij zijn,  wees 
welkom! Koperslagerslaan 6, maandag 3 december van 13:30–14:30uur. 
Namens de gebedsgroep, Linda Zuiddam 
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In groep 6 
In groep 6a wordt er hard gewerkt. Daar zijn we heel trots op. We hebben een nieuw vak, dat heet 
Blits. We zijn blij met onze meester en juf. Ze doen het erg goed en helpen ons als het niet lukt. We 
hebben een goede werkhouding maar soms staat de hele klas op de kop van het lachen. We werken 
op ons eigen niveau. Dat zijn de verschillende sterren. Het gaat goed in groep 6a en dat houden we 
zo. Iedereen is uniek want God heeft je zo gemaakt. – Door Kim, Anna en Lieke 
 
Be active 
We hebben heel veel verschillende spelletjes gedaan. En daardoor 
hebben we veel geleerd over cyberpesten. Zo hebben het 

complimentenspel gedaan en 
pestregels gemaakt voor op school. 
Iemand vroeg iets en als het bij jou 
hoorde kon je over de lijn heen 
stappen. Dan staken de anderen de 
vuist naar voren als teken van respect. En we keken hierbij 
verschillende filmpjes. – Door Cato, Isa en Milan 
 
 

 
Open kanjerles 
We hebben een open kanjerles gehad en hebben hierbij de lessen van dit jaar samengevat. We 
hadden meer oefeningen gedaan; bijvoorbeeld blindemannetje in de kring. Wat ons opviel was dat 
de ouders eigenlijk meer door de les heen praatten dan de kinderen. De les duurde langer dan 
normaal maar het was erg gezellig. De ouders vonden het ook leuk en gezellig. En zo verliep de 
kanjerles van groep 6a. – Door Rens, Ruben en Xander 
 
Kunstatelier 
De afgelopen weken hadden we op vrijdagmiddag kunstatelier. Iedereen had het leuk en gezellig. Bij 
het koken hebben we een broodje gevulde ei gemaakt, die we ook nog een kleurtje hadden gegeven. 
Ook hadden we spiesjes gemaakt met poffertjes en druif. En je kon ook knutselen of een 
stopmotionfilmpje maken of nog heel veel meer. – Door Els, Marina en Ellemeike 
 
Gym 
Bij gym leer je goed samenwerken want dat heb je nodig op school en in de gymzaal. Je blijft er ook 
nog eens super fit van want sommige kinderen sporten niet zo veel. Het is leuk en je leert er wat van. 
We hebben nu een nieuw leuk spel geleerd wat we ook op het plein spelen: “het schapenspel”. 
Tijdens de gymles zijn er altijd 2 bergingspolities die de berging netjes houden zodat het niet 
rommelig wordt. - Door Saar, Rifka en Selena 
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      November 
 

29 Guus van Ommen  3b 
30 Simone Davelaar 8 
30 Destn van der Horst 7 

 
 
 

December  

2 Ime de Boer  5 
3 Marina Martirosian  6a 
4 Yngmar Rensen 1-2b 
7 Jill Corbee  6b 
8 Milan Snijders  1-2a 

10 Loïs de Jong 6a 
12 Amy Foppen 1-2a 
12 Sem Koppejan 1-2a 
13 Sarah Doest  3a      

 
 

 

https://www.linkedin.com/in/oliverdeleeuw/

