
 

 
  De bloemen zijn verschenen op het veld, 
  nu breekt de zangtijd aan, het koeren van  
  de duif klinkt op het land 
  Hooglied 2:12 
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   Agenda 

  

     Februari 
 
     22    Continurooster: 14.15u vrij    
     25    Voorjaarsvakantie 
     26  Meester Rico jarig 
     28  Juf Marja jarig  

 
     Maart  
 
       4 – 5   Luizencontrole 
       6       Juf Bertha jarig 
     13  Biddag 
     13  Juf Martine jarig  
     21  Nieuwsbrief  
 
 

   

  

 
 
 

   

Weet je dat de lente komt?  
 

Als we aan de maand maart denken, dan denken we aan de 
lente die eraan komt. We kijken ernaar uit dat de lente gaat 
beginnen! Het woord lente is afgeleid van ‘lang’.  Lente 
betekent oorspronkelijk ‘het lengen der dagen’ en dat is 
precies wat er in het voorjaar gebeurt.  
 
In de lente komt er meer groen, meer dieren en meer 
zon! Alle bloemen, bomen en planten beginnen weer te 
groeien. De krokussen duiken op uit de grond, er komen 
blaadjes aan de bomen en het gras wordt steeds langer en 
groener.  

Je ziet niet alleen meer dieren, maar ook meer gelukkige 
mensen. Doordat de dagen lengen en er meer zon is, komen 
de lentekriebels naar boven. Dat komt door de aanmaak van 
serotonine en dopamine. Die stofjes zorgen voor een 
opgewekt en gelukkig gevoel.  

Samen met de kinderen hopen we te gaan genieten van de 
lentekriebels. Wat een fijn vooruitzicht! 

Een hartelijke groet, 

 het team van De Wheemschool 
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Geboren 
Een roze wolk voor familie Vernooij. Op 23 januari werd daar 
de kleine Vieve Nova Dina Johanna geboren. We feliciteren 
Theo en Sharona met dit grote wonder. En natuurlijk Pepijn 
(groep 1A), hij is de trotse broer!  

 
Vrije dag 
Om alvast te noteren: op 11 juni hebben alle kinderen vrij!  
 

Ziekmelding 
De ziekmeldingen verlopen steeds vaker via Parro, dat is fijn. Wilt u op tijd uw kind afmelden 
bij de eigen groepsleerkracht?  
 

Vakantierooster  
Hierbij het vakantierooster 2019 - 2020. Studiedagen hebben we nog niet gepland, die kunt 
u straks terugvinden in de Wheemschoolkalender en op de site 
 
Herfstvakantie   21/10 – 25/10 
Kerstvakantie    23/12 – 03/01 
Voorjaarsvakantie   24/02 – 28/02 
Goede Vrijdag en Pasen   10/04 – 13/04  
Meivakantie    27/04 – 08/05 
Hemelvaart    21/05 – 22/05 
Pinksteren    01/06 – 01/06 
Zomervakantie   20/07 – 28/08 
 

Overblijfmedewerker  
Opnieuw een oproep: voor onze tussenschoolse opvang (TSO) zijn we op zoek naar 
medewerkers die het leuk vinden om kinderen uit de bovenbouw te begeleiden tijdens de 
lunchpauze. U kunt aan de slag voor één of meerdere middagen in de week. U verdient  
€ 12,50 (belastingvrij) per overblijfbeurt en uw kinderen mogen gratis overblijven. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij Angela Evers. Haar telefoonnummer is: 0342-219021 of 
tso@bijdehandjes.info  
 

Meesters- en juffendag 
Gisteren vierden we de jaarlijkse meesters- en juffendag. We kijken terug op een geslaagde 
ochtend! Samen met de kinderen hebben we met veel plezier deze ochtend vorm gegeven. 
Aan zo’n feest zitten kosten verbonden. Mocht u een geldelijke bijdrage willen leveren, dan 
is dit ons rekeningnummer: NL42Rabo0366 3091 29  

mailto:tso@bijdehandjes.info
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Voorjaarsvakantie 
Na een periode van hard werken hopen we 
volgende week te gaan genieten van een 
weekje vrij! Wat een heerlijk vooruitzicht. We 
hopen dat de kinderen tot rust mogen komen 
en dat hun ‘batterij’ weer opgeladen wordt.  
 
Ook de groepsleerkrachten kijken ernaar uit 
om even afstand te nemen van het werk. We 
hopen op een fijn voorjaarszonnetje zodat de kinderen allerlei voorjaarsbloemen tegen 
komen. Na een periode van rust staan op 4 maart de schooldeuren weer wagenwijd open. 
Dan hebben we er weer zin in om aan de slag te gaan. 
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   Wist je dat…         

… we nu ook Staal doen (xavi) 

… we ook een rekencircuitje met rekenspelletjes doen (sander) 

… we nu ook een weektaak hebben met rekenen (eva) 

… we ook een busboekje hebben met stickers (fien) 

… sommige kinderen ook een pluswerkboek hebben (sophie) 

… we streepjes krijgen en bij 10 streepjes mogen we grabbelen (tim) 

… het heel leuk is in onze klas (zarich) 

… we nu alle letters kennen (mees) 

… we een letterfeest hebben gehad (rick) 

… het heel gezellig is in de klas (iftin) 

… we nu ook een schrijfkampioen hebben (naomi) 

… we hele lieve juffen in de klas hebben (livia) 

… we elke dag rekenen (mike) 

… we coole jongens in de klas hebben (sarah) 

 

… we een leuk nieuw thema hebben: piraten en de schat (lars) 

… je bij 10 stickers met gekleurde pen mag schrijven (jack) 

… we al heel mooi kunnen schrijven (danique) 

… we de kanjertraining hebben (luca) 

… we een circuitje doen over de ruimte (ellis) 

… we mooie meiden in de klas hebben (thirza) 

 

… de meeste jongens (en een paar meisjes) van voetbal houden (daniel) 

… we captains hebben en die moeten de schriftjes uitdelen en ophalen (guus) 

… we een ei-plaat en een au-plaat hebben en we kennen ook de rap erbij (seth) 

… de juffen heel trots zijn op de kinderen van groep 3B! 
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21 februari Iftin Versteeg   groep  3b 
26 februari Jennifer Gosen   groep  8 

 
 2 maart Roel van den Heuvel  groep  3a 
 3 maart Levi Koelewijn   groep  1-2b 
 3 maart Isa-Linde Rensen   groep  3a 
 4 maart Michiel van Bommel  groep  5 
 5 maart Esmé Groenevelt   groep  5 
 6 maart Pieter Lokhorst   groep  4 
 8 maart Roan van Middendorp  groep  1a 
10 maart Isolde van Donkersgoed groep  1a 
11 maart Hanna Bunt    groep  5 
12 maart Davey van Middendorp  groep  6a 
15 maart Isa van Middendorp  groep  4 
16 maart Cas van Reenen   groep  7 
16 maart Debbie Schalk   groep  8 
16 maart Joost Schalk   groep  8 
17 maart Tess Overeem   groep  1a 
19 maart Bobby Verhoef   groep  1-2a 
21 maart Mathëus van de Glind  groep  4 

 


