
 

  
  

Wat er ook gebeurt, vandaag of in de 
toekomst, of we nu leven of sterven: God 
houdt van ons! 
Romeinen 8:39 
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 Agenda 

  

 februari 
 

06  Open morgen nieuwe ouders 
 en kinderen  
12 Rapport 
14 10-minuten gesprekken 
17 School-Kerk-Gezinsdienst 
18 10-minuten gesprekken 
20 Juffen- en meestersdag  
23 Nieuwsbrief  
22         Continurooster  

Groep 5 t/m 8: 14.15u vrij 
25         Voorjaarsvakantie 
 

   

  

 
 
 

   

   Zo bijzonder 
 

Tijdens de opening van de school zongen we met alle 
kinderen een prachtig lied. Volgens mij hebben juf 

Simone en juf Christine samen de tekst herschreven. 
Vooral het dikgedrukte gedeelte mag er zijn! 

    
Yes, het is een lucky day 

juich, doe allemaal maar mee 
onze nieuwe school is klaar 
en dat vieren we met elkaar 

 
pak je spullen met een grote lach 

we vieren samen deze bijzondere dag 
 

zo bijzonder 
jij bent bijzonder 

al die kleuren om ons heen 
 

hier is een plek 
je wordt gekend 

omdat jij bijzonder bent 
jouw talent dat mag er zijn 
ook al ben je groot of  klein 
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Geboren 
Op 15 januari is Thirza Amy geboren. De prachtige woorden 
 ‘I sing for joy at het works of Your hands’  
staan op haar geboortekaartje. Thirza is het dochtertje van  
Peter en Naomi Koelewijn. Haar broers Levi (groep 1/2b) en Joas  
zijn vast heel trots op dit wondertje. 

 
Bij ziekte: afmelden per mail 
Wilt u uw kind bij ziekte afmelden via de mail? Tot nu toe was dat telefonisch maar het is 
voor ons veel prettiger als u de mail hiervoor wilt gebruiken. Onze collega’s kijken tot  
09.30 uur. Wilt u voor die tijd mailen?  
 

Open morgen op 6 februari 
Ook dit jaar hebben wij, net als alle andere basisscholen in Voorthuizen, op 06 februari een 
open morgen georganiseerd voor nieuwe ouders met hun kinderen. Op deze ochtend 
kunnen belangstellenden vrijblijvend binnenlopen om kennis te maken met onze school. 
Onze school is dan ‘in actie’ te zien. Kent u mensen die zich nog aan het oriënteren zijn? Dan 
kunt u hen attenderen op deze datum. 
 

School-Kerk-Gezinsdienst  
Op zondag 17 februari is in de Dorpskerk om 9.30 de School-Kerk-Gezinsdienst van de 
Wheemschool. Het thema van de dienst is 'Het feest gaat door!' In de week voorafgaand aan 
deze dienst, vertellen we op school verhalen over de wonderen die de Here Jezus heeft 
gedaan. We schenken ook aandacht aan de wonderen die in de tijd van het Oude Testament 
gebeurd zijn. Deze verhalen vertellen ons dat voor God niets te wonderlijk is, Hij kan alles! 
Dat wilde Jezus ook laten zien toe Hij op de aarde was. Daarnaast hebben de wonderen ons 
nog veel meer te vertellen.  
In de kerkdienst, zal ds. Smelt vertellen over de Bruiloft in Kana. Daar deed Jezus zijn eerste 
wonder. Hij veranderde het water in wijn, en zo zorgde Hij ervoor dat het feest kon 
doorgaan. Van harte welkom om hierbij te zijn! 
 

Voorleesfeestjes op 25 januari  
Interactieve voorleesmiddag met knutselen in De 
Bibliotheken. 
Kootwijkerbroek: vanaf 15.30 uur 
Voorthuizen: vanaf 15.30 uur 
Barneveld: vanaf 11.00 uur 
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Vierde kleutergroep en aanmelden nieuwe leerlingen 

Juf Jacqueline is  gestart met de vierde kleutergroep. Fijn om te zien dat deze kinderen zo snel 
wennen op onze school en het naar hun zin hebben. Deze groep is gestart met 08 leerlingen maar, 
voor zover we nu weten, groeit deze tot juni naar 27 leerlingen.  
Als uw kind nu drie jaar is en u heeft hem/haar nog niet opgegeven, wilt u dat dan zo snel mogelijk 
doen, zodat wij zicht hebben met hoeveel kinderen we in het schooljaar 2019/2020 rekening moeten 
houden. Wilt u ouders die nog geen kinderen op onze school hebben, hierop attent maken!  

 
TSO (ouders gezocht!) 
Vanaf februari komen de tostidagen bij de TSO te vervallen. Dit i.v.m. de groei van het aantal 

overblijvers. BijdeHandjes is op zoek naar ouders die de kinderen tussen de middag bij het 

eten en buitenspelen willen bij geleiden. Hier staat een goede financiële tegemoetkoming 

tegenover. Hebt u interesse; laat het ons dan weten. 
 

Rapport en 10-minuten gesprekken 
Op 12 februari  krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. We hopen dat de resultaten 

van uw kind(eren) overeen komen met uw verwachtingen. Door middel van het ouder- 

portaal kunt u de ontwikkeling van uw kind(eren) volgen. 

Op 14 en 18 februari staan de 10-minuten gesprekken gepland. Via Parro kunnen de 

gezinnen met meerdere kinderen op 7 februari vanaf 16.00 uur inschrijven.  

Op 8 februari vanaf 8 uur kunnen de gezinnen met één kind inschrijven. 

 We zijn blij met uw betrokkenheid en zien ernaar uit u te ontmoeten op één van de 

avonden. Het is mooi als ouders en school in beweging komen om voor elk kind zo goed 

mogelijk samen te werken! Laten we samen op zoek gaan naar alle waardevolle informatie 

waar kinderen beter van worden. 

De leerlingen van groep 8 worden, samen met hun ouders, uitgenodigd voor het ouder-kind-

gesprek.  Deze gesprekken zijn ook in de maand februari 
 

Bijdrage voor Juffen- en meestersdag gevraagd 
Alle verjaardagen van meesters en juffen worden 

samen gevierd op woensdag 20 februari. De 

voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. 

Binnenkort krijgt u hierover meer informatie.   

 

U hoeft uw kind geen cadeautje mee te geven. De 

kosten worden betaald uit het schoolfonds. Deze is 

binnen onze stichting, in vergelijk met andere 

scholen, erg laag. Als u een vrijwillige (geldelijke) 

bijdrage aan de juffen- en meestersdag wilt doen is 

deze van harte welkom. U mag dit aan de juf of meester geven of overmaken op 

rekeningnummer NL 42 RABO 0366 3091 29. Alvast bedankt!  
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Groep 4 op het ijs 

 
 
 
 
 
 

 
 

Donderdag 10 januari was het dan zover. We gingen schaatsen in Ede. 
Wat duurde de morgen lang… "juf gaan we al schaatsen?" 

Eindelijk om 13.15 uuur konden we vertrekken.  
 

Bij de ijsbaan aangekomen, snel de schaatsen aan en op het ijs!  
Voor sommigen echt de eerste keer! Wat was het moeilijk. 
 Het ging met vallen en opstaan, maar wat ging het goed.  

 
Eerst nog schuifelend langs de kant, maar de meesten konden aan het eind  

al zelf een stukje schaatsen! Superknap.  
De oranje zeehonden waren superhandig om te leren schaatsen!  

 
De tijd vloog voorbij en om 15.00 uur werd er omgeroepen dat de Wheemschool  

nu echt het ijs moest verlaten. Wat was het leuk!  
Volgend jaar komen we zeker weer terug! 
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januari   

26 Kaylee Bal  6a 

28 Lieke Overeem  6a 

29 Sem Oosterbroek  1-2b 

29 Jessie Pietersma  4 

29 Levi Verhoef  6b 

30 Lennart Hooyer  8 

30 Vince Pietersma 1-2a 

 
 
 
februari 

   

1 Meredith van der Haar  8 

2 Leah Geurtsen 6b 

4 Keano van Beek  1-2a 

4 Guus Kulk 6a 

5 Marleen Redert  5 

6 Esther Niesing 8 

6 Ruben Niesing  8 

6 Luca Verkade  1-2a 

7 Xander de Jong  6a  
7 Femke Mulderij  4 

7 Keano van den Top  1a 

7 Anouk Zandbergen  4 

8 Sophie de Vries  1-2a 

10 Joël Overeem 1-2b 

11 Isa van Westerneng 6a 

13 Kim van de Kuilen  8 

15 Ninte van den Berg  4 

18 Ilse Overeem  1-2a 

21 Iftin Versteeg  3b 

  
 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


