
 
 

 
Geduld is als een boom 

waarvan de wortel bitter is 
maar waarvan de vruchten 

erg zoet zijn 
Perzisch spreekwoord 
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 Agenda 

 

Maart 

   21  Nieuwsbrief 
24  Juf Annemieke jarig  
29  Kunstatelier gr. 5 t/m 8 

 
 
April 
 
4  Studiedag, kinderen vrij  
5  Kunstatelier gr. 5 t/m 8  
11  Risal (sponsorkind) jarig  
12  Koningsspelen, 12 uur vrij 
15  Meester Arno jarig 
16  Cito groep 8 
17  Cito groep 8 
18  Trouwdag meester Arno 

Nieuwsbrief  

 
 
 
 

 
 
 

Zijn als een kind 
 
Zoals een kind, zo zonder 
vooroordelen, in de vakantie met 
een ander kind gaat spelen 
 
Zoals een kind je helemaal vertrouwt 
als je vertelt van elven in het woud 
 
Zoals een kind verdriet heeft om de 
kat dat plotseling een hinkend 
pootje had 
 
Zoals een kind 
zachtjes treurt om opa’s dood 
en hulp’loos huilend wegkruipt op je 
schoot 
 
Zoals een kind  
je vreugde en licht kan geven 
zo vrolijk en zo onbezorgd kan leven 
 
Zo zijn de mensen 
levend in Gods Rijk 
ontroerend, als een kind gelijk  
 
Chris Lindhout 
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Bericht van juf Gertrude 
Beste ouders, 
Zoals jullie weten, ben ik langdurig ziek. Ik ben nog niet gezond genoeg om mijn werk voor 
de klas weer op te pakken. Daarom heb ik op donderdag 21 februari, na goed overleg met 
meester Gert, een beëindigingsovereenkomst getekend.  
Het doet pijn dat ik om gezondheidsredenen mijn werk als leerkracht heb moeten 
neerleggen. Een periode van ruim 17 jaar wordt hiermee afgesloten. En ja…dat doet wat met 
me. Want wat heb ik op school veel mee gemaakt: Ik heb veel kinderen mogen leren kennen 
en begeleiden; wat is dat een mooie taak! En wat zijn er veel goede contacten geweest met 
jullie, als ouders. 
Ik blijf hopen en bidden dat mijn gezondheid zal verbeteren; dat ik helemaal mag herstellen. 
Graag wil ik met vertrouwen de toekomst in gaan. Een bekende spreuk luidt; ‘Als er een deur 
sluit in je leven, zet God vaak een raam open.’ In die hoop wil ik leven. 
We hoeven nog geen afscheid van elkaar te nemen. De komende tijd zal ik op maandag- en 
woensdagmorgen vrijwilligerswerk op school blijven doen.  
Met een vriendelijke groet, 
(juf) Gertrude 
 

Trouwdag meester Arno 
Op donderdag 18 april is het een feestelijke dag voor meester 
Arno. Dan gaat hij trouwen met zijn Anouk! Psalm 91:4 siert de 
trouwkaart: ‘Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn 
wieken vind je een toevlucht. Zijn  trouw is een veilige schild’. ’s 
Morgens is er een feestelijk moment voor de kinderen van groep 7. 
’s Avonds trouwen zij om 18.30u in Bethabara, waarvoor u hartelijk 
uitgenodigd bent.  

 

Juf Corine  
Vanaf begin maart is juf Corine weer volledig hersteld verklaard. Daar zijn we heel blij mee. 
Dit schooljaar blijft Corine verbonden aan groep 8. Daarnaast speelt zij een rol in de 
leerlingbegeleiding. In 2019 – 2020 wordt ze weer ingezet als groepsleerkracht. We zijn 
dankbaar dat zij haar talenten bij ons op school in mag zetten. 
 

Geboren 
Op 3 maart is Aron Willem Smelt geboren. Op het kaartje staat de prachtige 
tekst “You’re all around me, you’re holding everything”. We feliciteren Niek, 
Jesseke, grote zus Elsa (groep 1B) en Elvar Smelt met de geboorte van hun 
zoon en broertje. 
 
Op 3 maart werd Sebas (groep 1A) grote broer. Op die dag is Marlou 
Elisabeth Johanna Dantuma geboren. ‘Zo mooi, zo lief, zo bijzonder, ons 
wonder’ staat er op haar mooie geboortekaartje. We feliciteren Albert-Jan, Wilnanda en 
natuurlijk Sebas Dantuma met dit kleine meisje. 
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Vervanging bij ziekte 

Het landelijk tekort aan leerkrachten heeft ook gevolg voor het aantal beschikbare 
vervangers. Landelijk gezien kan één op de drie ziekmeldingen niet vervangen worden. Wij 
vragen parttimers om extra te werken, de vrij geroosterde leerkrachten worden ingezet of 
we verdelen de kinderen over andere groepen. Vervanging is niet altijd vanzelfsprekend. We 
doen onze uiterste best om het de kinderen niet naar huis te sturen, het lukt (bijna) altijd om 
het intern op te lossen. Heel blij zijn we met onze vaste invalster Liesbeth Zethoven. We zijn 
enorm blij met haar flexibiliteit!  
 

Koningsspelen 
Op vrijdag 12 april zijn er de koningsspelen. We beginnen 
deze dag met het traditionele koningsontbijt. De kinderen 
nemen zelf hun bord, beker en bestek mee. Na het ontbijt 
zijn er spelletjes in en om de school voor de kinderen van de 
groepen 1 tot en met 4. De kinderen van groep 5 tot en met 
8 hebben een sportmorgen op het veld van Spirit. Om 12u 
zijn alle kinderen vrij! 

  
 

Cito eindtoets 
De Cito eindtoets voor groep 8 staat op 16 en 17 april gepland. Het advies van de eindtoets 
komt ruim na het advies van de school. Onze leerkrachten hebben het meest complete 
beeld van de leerling en kunnen ook aspecten als werkhouding en motivatie meewegen. 
Waarom dan nog een eindtoets? Omdat het advies van de eindtoets het advies van de 
school kan bevestigen en onderbouwen. Maar ook omdat de eindtoets onafhankelijk en 
eerlijk de kennis en vaardigheden van een leerling meet en vergelijkt met heel veel andere 
leerlingen in Nederland. En dat geeft zekerheid. 

Sporten 
Om alvast in de agenda te noteren: op 13, 15 en 17 mei staat het 
schoolkorfbal bij Spirit gepland. De data voor het 
schoolvoetbaltoernooi bij VVOP staan nog niet vast. Binnenkort hoort 
u daar meer over. We kijken uit naar sportieve wedstrijden!  
 

Studiedag  
Op 4 april houden wij als team een studiedag. Het zijn gouden momenten als het hele team 
compleet is. Teamleren is daarbij heel belangrijk. Teamleren is leren van en met elkaar. Door 
met elkaar te praten komen er nieuwe ideeën en kennis. We hebben elkaar nodig om beter 
te worden! Samenwerking, communicatie en interactie zijn enorm belangrijk. Er staan veel 
zaken geagendeerd, in de volgende nieuwsbrief hopen wij u meer te vertellen over de 
inhoud. 
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Kunstateliers 
Voor de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 staan de kunstateliers 
weer gepland. Het thema is Beweging. We kijken ernaar uit om creatief met 
de kinderen aan de slag te gaan.  
 

 
De Wheemschool verbonden met… 

In een eerdere nieuwsbrief hebben we u op de hoogte gesteld aan welke projecten we ons 
hebben verbonden.  
 
Nog even op een rijtje: 

- Compassion: Risal uit Indonesië  
- Woord & Daad: Julian uit Colombia 
- Stichting Raise: drie jaar lang verbinden we ons aan dit project in Malawi om 10 

kinderen naar school te kunnen laten gaan. Elk jaar bedenken we een actie om de 
kinderen van onze school bij Stichting Raise te betrekken.  

 
Om deze goede doelen meer bekendheid te geven bij 
zowel de kinderen als bij u hebben we in de gang een 
bord gemaakt met informatie erop. Ook hangt daar 
post wat we krijgen van Risal, Julian en de kinderen 
uit Malawi. Neem gerust een kijkje!  
Van de kinderen uit Malawi hebben we een filmpje 
gekregen wat we in de klas hebben laten zien, maar 
wat we u ook niet willen onthouden.  
 
 

Lied groep 5  2 nov 

2018 voor de Wheemschool.MP4
 

 

We willen u bedanken voor het zendingsgeld wat mee gegeven wordt! Door de financiële 
middelen is het mogelijk om ons te verbinden met deze projecten. Daarnaast bidden we 
voor deze kinderen en schrijven we brieven of maken kleurplaten die we sturen naar hen.  
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Wat leren we in groep 3a? 

We leren verschillende spelling categorieën zoals het luchtwoord –Terry 
We leren lezen – Luuk 

We leren sommen uitrekenen – Sarah 
We leren tussen de lijntjes schrijven – Isa-linde 

 

 

Wat doen we allemaal in groep 3a? 
We spelen nog bijna elke dag in groep 3a – Levi 

We knutselen piraten – Hidde 
We praten en  luisteren Engels – Lucas 

We tekenen onze eigen piratenvlaggen – Lieke 
 
 

En wat vinden we het leukste in groep 3a? 
Het werkboek van lijn 3 (leesmethode) – Lisa 

Op bezoek bij de bibliotheek in Barneveld – Jawa 
Buiten voetballen op het veldje – Gerwin 

Met de rietjes van juf Martine allemaal gekke bouwwerken bouwen – Jelte 

 
 

Wist je dat…. 
Wij in de klas een gebouw vol letters hebben hangen – Roel 

Wij alle regels kennen van de kanjertrainig – Joah 
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Maart  
 

21   Mathëus van de Glind     4 
22   Naomi Geurtsen     8 
23   Robin Livestro      4 
23   Yanick Woudenberg     8 
26   Jawa Alsayed      3a 
26   Rens Arends      6a 
26   Cato Rense      6a 
28   Daniël van den Hoek     3b 
31   Wilfred Methorst     7 
31   Boaz Overeem      3a 

 

April  
 
 

  1   Milan van der Haar     6a 
  2   Julian Heijstek      5 
  2   Sander van Maanen     3b 
  4   Jelte van de Kuilen      8 
10   Ruben van Hoek     7 
10   Sarah Poort      6a 
13   Anna-Zimra van Sijll     1a 
15   Ellemeike Baatenburg de Jong    6a 
15   Zarich van Sijll      3b 
16   Lynn Jansen      1-2a 
16   Levi Koppejan      3a 
18   Saar Visscher      6a 

 


