
 

  
 

 

 

    Immanuël, God met ons 
       Mattheüs 1:23 
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Agenda 

December  
 
19  Kerstfeest kleuters 
20  Kerstfeest gr. 5 t/m 8 
21  Groep 1 en 2 vrij 
  Groep 3 t/m 8 om 12u vrij 
Januari  
 
7  Eerste schooldag 
7  Luizencontrole  
8  Luizencontrole 
17   Juf Gonda jarig 
20  Juf Christine jarig 
21- 25  Inloopochtenden 
23  Juf Alice jarig 
24  Nieuwsbrief  
 

   

  

 
 
 

Feest  
 
 

Beste ouder/verzorger, 
 
Inmiddels zijn we onderweg naar derde Advent. Op weg 
naar Kerst, toeleven naar het Licht – de geboorte van de 
Here Jezus op aarde. We geven met de kinderen inhoud 
aan dit feest. Met elkaar maken we er een zinvolle tijd 

van verwachten van! 
 

 
Sela verwoord het zo mooi in hun lied ‘Verwachten’: 

 
Ik zie uit naar de Heer, 
ik zie uit naar de Heer. 

Mijn ziel ziet uit naar Hem en 
verlangt naar zijn Woord. 

Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 

Ja, om Hem is ons hart verblijd. 
 

 
 

Het team De Wheemschool wenst u allen Fijne 
Kertstdagen en een Goede Jaarwisseling toe.   
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Veiligheid 

Namens de buren vragen wij u uw auto, bij het wegbrengen en/of ophalen van uw kind, niet 
voor de garageboxen tegenover de school te 
plaatsen. Dit bezorgt hen overlast. Wilt u er ook 
op toezien dat de buurtbewoners gemakkelijk de 
steeg uit kunnen komen? Er zijn speciale 
wachtplekken gecreëerd tegenover de uitgang van 
de fietsen.   

Het lijkt erop dat het ’s morgens steeds drukker wordt met auto’s voor de school. Daardoor 
is het niet altijd veilig voor de kinderen die naar school komen. Achter in de schoolkalender 
vindt u een plattegrond. We verwachten in principe dat de kinderen die binnen de grenzen 
wonen, lopend naar school komen.  

Onze identiteit                                                                                                                                                            
Als team denken we veel en graag na over onderwijs. Met elkaar hebben we in de schoolgids 
beschreven waar wij voor staan:  

Wat geloven wij?                                                                                                                                                  

Wij geloven in de schepping van de wereld door God . Een wereld waarin alles een bedoeling 
heeft en de mens naar het beeld van God gemaakt is. We geloven in een wereld waarin 
mensen samenleven en relaties van hart tot hart aangaan. Mensen die met elkaar een 
gemeenschap vormen waarbinnen kinderen zich veilig voelen en kunnen opgroeien tot 
evenwichtige en verantwoordelijke volwassenen.  

Wij zijn zuinig op de goede dingen die zo’n gemeenschap oplevert. We 
zijn ervan overtuigd dat er voortdurend ruimte voor verbetering is. Wij 
geloven in iedere dag een nieuwe kans voor ieder kind, zoals God ons 
iedere dag weer een nieuwe kans wil geven.  
 

Wat maakt ons boos?  

We zien een wereld waarin het ontbreekt aan echte verbinding. Mensen die voor zichzelf 
leven en zich verliezen in eindeloos presteren.  
We zien mensen die de competentie met anderen aangaan en die strijd soms ten koste van 
anderen willen winnen.  
 
We zien onderwijs waarin kinderen alleen worden beoordeeld op de cijfers die ze halen. 
Kinderen die minder presteren krijgen een stempel en worden al snel door andere kinderen 
met de nek aangekeken.  
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Dus wat doen wij?  

Wij werken er aan je jezelf maximaal en ontspannen ontwikkelt. Niet alleen de cognitieve 
vaardigheden, maar ook sociaal emotioneel met ruimte voor je talenten.  
Het is ons doel dat je op school deel bent van een groep die er altijd voor je zal zijn. Een 
verbondenheid die niet ophoudt als jij van school gaat.  
 
Waarom kunnen we dat?  

Wij doen ons werk met aandacht en vasthoudendheid. Aandacht voor jou en voor details die 
er toe kunnen doen. Wij regelen onze zaken graag goed en houden van duidelijke afspraken. 
Op die manier organiseren we de rust om jou steeds het beste te geven dat we hebben. 
 

Kerstfeest 

Op woensdag 19 december begint het Kerstfeest voor de 
kleuters om 19 uur. De kinderen en ouders vieren de geboorte 
van de Here Jezus in hun eigen groep. Op donderdag 20 
december worden alle kinderen van groep 3 t/m 8 om 19 
uur  in Bethabara verwacht voor het Kerstfeest. De kinderen 
zitten bij elkaar met hun juffen en/of meesters. 
Wij rekenen erop dat u erbij bent. Omdat de ruimte beperkt is 
mogen er twee volwassenen per kind mee. Gelukkig kunnen 

alle andere betrokkenen de dienst meebeleven via www.kerkomroep.nl . U kunt dan 
Bethabara selecteren.  
 

Personele bezetting groep 8 na de kerstvakantie 
Groep 8 bestaat uit 33 leerlingen. Om deze groep extra te kunnen ondersteunen, hebben we 
op vier morgens de groep opgesplitst. Hierdoor krijgen de kinderen de aandacht die ze 
verdienen. Vanaf januari gaan we dit uitbreiden. Juf Corine gaat 2 hele dagen (op dinsdag en 
donderdag) de groep begeleiden. Zij zit in een re-integratie proces en is weer in staat om 
hele dagen te werken.  
 
Juf Bertha en Juf Sandra blijven verantwoordelijk voor de groep en kunnen kinderen extra 
begeleiden en zo ook zicht houden op de ontwikkeling van de leerlingen. Meester Klaas is op 
maandag en vrijdag als extra ondersteuning bij de groep. We zijn blij dat het zo goed gaat 
met juf Corine en dat zij extra ingezet kan worden voor groep 8. Wij denken dat wij op deze 
wijze een optimale ondersteuning kunnen geven aan deze grote groep. 
  

http://www.kerkomroep.nl/
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Experimenteren met de Gekke professor! 
Binnenkort is het zover. Op dinsdag 15 januari komt één van de Mad Science professoren 
een spectaculaire science demonstratie op onze basisschool verzorgen voor de groepen 1 
t/m 8. Hierna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe 
naschoolse wetenschap en techniekcursus. 
 
Zij worden vanaf 11-2-2019 iedere maandag, zes weken lang, meegenomen in de wondere 
wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! 
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek 
die daarachter zit uitleggen. 
 
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. 
Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde. 
Er komt van alles aan bod! 
 
Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP! 
Inschrijven kan t/m 24-1-2019 en vol=vol. 
 
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een 
overzicht van data en tijden op onze site 
nederland.madscience.org en klik direct op 
het inschrijfformulier. 
Kosten € 69,50 per kind. 

 
De Wheemschool om ice 
Het is gelukt. We gaan weer schaatsen! 
Donderdag 10-01-2019: Groep 3a, 3b, 4 en 5 van 14.00-15.00 uur 
Vrijdag 11-01-2019:  groep 6a, 6b, 7 en 8 van 14.00-15.00 uur 
Handschoenen is verplicht. Muts en shawl is ook fijn. 
Kinderen kunnen schaatsen huren. Eigen schaatsen meenemen mag,  maar dan alleen 
funschaatsen (ijshockey). 
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Feestmaand in groep 5… 
we hebben geschreven over lootjes trekken en elfjes gemaakt over de 

Sinterklaas….en Kerst…. 
 

Elfje van Wilco 
Sinterklaas 
Kwam met 
Een kombijn machine maar 
Eerst zou hij met 
Helikopter.  

Elfje van Sam 

Sint 
Is leuk 
Hij brengt cadeautjes 
Hij verspeelt heel veel geld 
Grappig. 

Elfje van Jurre en Sem F 

Pakjesavond 
Is leuk 
Veel leuke cadeautjes 
Uit de zak raken.  
Surprise! 

Elfje van Liz 

Sinterklaas 
Leuke man 
Heel wat zoeken 
Man zak vol cadeautjes. 
Feest.  

Elfje van Merel en Sarah-Maria 

Sinterklaas 
Ouwe man 
Neemt cadeautjes mee 
En heel erg lief 
Zak.      Elfje van Luca en Marleen 

Sint 
Is leuk 
Met zijn piet 
en zijn grote baard 
Einde. 
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Het lootjes trekken…dit vonden Silas en Nova…. 

Van Silas 

Ik heb een gouden voetbalschoen en er zat een gedicht 
in m’n schoen. Er zat zwart onder en daar zaten de  
cadeautjes in, een scheetpen/schrijfpen(?) en plakkerig  
slijm. Dat slijm kan je bijna niet aanraken, als je het  
aanraakt dan plakken je vingers. 

van Nova 

Sinterklaas hij is aardig. 
Gister was het heel 
Leuk met surprise 
Iedereen vond het leuk 
Ik had een hele leuke surprise 
En de andere surprises 
Waren ook heel leuk. 

 
 

En tot slot nog elfjes over kerst…. 

Elfje van Lieke 

Kerstfeest 
Kerst is leuk 
Omdat de 
Kerstboom en 
Sneeuw en 
sneeuwpop maken 
Jezus is de machtige 
En God. 

Elfje van Merel, Marleen en Sarah-Maria. 

Jezus 
Is machtig 
Jezus is geboren 
De zoon van God 
Kerst. 

 

 
Groep 5 wenst 

iedereen fijne feestdagen!! 
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December 
13 Sarah Doest   3a 
15 Jeanne van Rootselaar   8 
17 Selena Klümann    6a 
17 Roxy Versteeg   6b 
18 Emelie Boer    8 
18 Luca Liefting   5 
22 Elise van de Fliert   4 
26 Jesper van de Lagemaat   4 
26 Terry Versteeg    3a 
27 Nina Nagelhout    1-2a 
28 Danielle van Beek   8 
30 Asya Demirel    5 

 
 

Januari 
1 Lucas Niesing    3a 
1 Thirza Vedder    3b 
5 Alen Alsayed    1-2a 
6 Tim Oosterbroek    4 
6 Naomi van Woerden   3b 
6 Thom Zwart     4 
7 Julia van de Munt    1-2a 
15 Annelie van de Lagemaat  6b 
16 Luuk Meijer    3a 
19 Sep Zuiddam    1-2a 
20 Kim Besselsen    6a 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


