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Agenda   

19 april t/m 3 mei     Meivakantie 

   6 /7  mei  Luizencontrole 

8  mei  Juf Liesbeth jarig 

13-15-17 mei Schoolkorfbal 

18  mei Juf Ina & juf Corine 
jarig 

20 – 24 mei Inloopochtend 

23 mei Nieuwsbrief  

 

 
 
 

Goede Vrijdag 
 
 

 

Wij geloven dat de 
kruisiging van  de 

Here Jezus in 
zichzelf iets 

verschrikkelijks 
was, maar dat er 

tegelijk iets moois 
doorheen scheen. 

Wat is er dan zo 
‘goed’ aan Goede 

Vrijdag? Jezus’ 
eigen houding! 

Hoewel Hij zwaar 
wordt gemarteld 
blijft Hij liefdevol. 
Hij vergeeft zelfs 

hardop Zijn 
beulen. Op die 

donkere dag laat 
Hij toch Zijn licht 
schijnen. Daarom 
is Goede Vrijdag 

goed! 
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Gevonden voorwerpen 
Er zijn heel veel gevonden voorwerpen op school. Vanaf 6 mei 
ligt het een week lang uitgestald op school. U kunt dan kijken 
of er iets van uw kind bij zit. Daarna gaat het naar het goede 
doel.  
 

Luizencontrole 
Op maandag en dinsdag na de vakantie is er weer luizencontrole. Een groep enthousiaste 
moeders zal zich weer over de hoofden van de kinderen buigen.  
 
Mocht uw kind luizen hebben, wilt u het dan via een Parro berichtje aan de groepsleerkracht 
laten weten? Dan kunnen we samen proberen te voorkomen dat de luizen zich verder 
verspreiden.  

 
Inloopochtend 
In de week van 20 tot 24 mei kunt u weer van 8.45 – 9 uur  bij uw kind in de groep naar 
binnen lopen. Van harte welkom, we kijken ernaar uit om u te ontmoeten. 
 

Schoolfruit 
Na de vakantie komt er geen schoolfruit meer naar school. Het Europees Programma 
waaraan wij mee mochten doen is afgelopen. Hopelijk hebben de kinderen genoten van het 
gratis fruit. Het betekent niet dat er geen fruit meer gegeten wordt op school. De afspraak is 
dat woensdag, donderdag en vrijdag de fruitdagen blijven! Op die dagen wordt er uitsluitend 
fruit gegeten als pauzehap. Dat is een onderdeel van de afspraak die wij gemaakt hebben 
met het EU-Schoolfruitprogramma.  
 

Studiedag 
Tijdens de studiedag hebben we over veel zaken 
gesproken. Het zijn voor ons fijne, inspirerende 
momenten om als team compleet te zijn. We hebben 
met elkaar gesproken over de Kanjertraining, kennis 
genomen van het strategisch beleid en is 
talentontwikkeling verder uitgediept.  
 
Daarnaast hebben we over het schoolplan voor de 

aankomende vier jaar gesproken. Over het strategisch plan SHS en het schoolplan van De 
Wheemschool krijgt u in de volgende nieuwsbrief meer informatie. We kijken terug op een 
mooie, leerzame dag!  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUrueIq8rhAhUPKlAKHUt1BAMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kindcentrumhetpark.nl/Onderwijs/Praktische-informatie/Gevonden-voorwerpen&psig=AOvVaw2GjXtjOPcna3eqAXKO1try&ust=1555150977170915
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Schoolkorfbal 
Op 13, 15 en 17 mei gaan de kinderen van 
groep 3 t/m 8 actief aan de slag bij Spirit. 
We kijken uit naar sportieve 
ontmoetingen met de andere scholen van 
Voorthuizen aan de Overhorsterweg.  

 
Klaas nieuwe baan 

Zoals u wellicht heeft gehoord heeft meester Klaas een 
nieuwe baan op de Christelijke basisschool Nederwoud. Hij 
gaat op deze school na de meivakantie beginnen. Voor ons 
betekent het naast het verlies van een gewaardeerde collega 
dat we naar een oplossing moesten zoeken voor groep 6b. 
We zijn blij u te mogen vertellen dat Conny van de Munt 
bereid is om de dinsdagmiddag en de woensdag naast Rico te 
staan. Na het besproken te hebben met de leerkrachten van 

groep 8 hebben we besloten dat er een deel van de ondersteuning komt te vervallen.  
 

Floralia 2019 
Groep 8 zet zich al jaren in om tijdens Floralia een mooi kunstwerk namens de Wheemschool 
te presenteren. Dit is ontzettend leuk om te doen, maar voor de verantwoordelijke 
leerkracht heel veel werk. Daarom zoeken we voor komend jaar enthousiaste ouders die een 
ontwerp voor ons willen maken, de bloemen die hiervoor nodig zijn willen uitkiezen en 
willen bestellen. Hier is een vaste bloemenlijst voor. Wel blijft groep 8 betrokken bij het 
steken van de bloemen.  
 
Fijn zou zijn als daar een ouder bij aanwezig is. Het thema komend jaar is ‘Nederlands trots’.  
Wordt u enthousiast van ontwerpen en wilt u op deze manier betrokken zijn bij de 
Wheemschool dan graag reageren naar sandra@wheemschool.nl . 
Dan hopen we in september 2019 weer met een prachtig pronkstuk te verschijnen met 
Floralia!  
 

Zendingsgeld 
Zarich van Sijll en Ellis Boerman uit groep 3b hebben een geweldig 
initiatief genomen. Zij hebben namelijk zelfgemaakte tekeningen verkocht 
om zendingsgeld op te halen. Geweldig dat jullie dat gedaan hebben 
Zarich en Ellis! Dit geld gaat naar Stichting Raise, naar de kinderen in 
Malawi. Ontzettend bedankt!  
 

 

  

mailto:sandra@wheemschool.nl
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Schoolreis 
Donderdag 6 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.  
De bestemming waar uw kind naar toe gaat is:  
Groep 1b   Maisdoolhof Voorthuizen  10.00 – 15.00 uur 
Groep 1a, 1-2a, 1-2b  Malkenschoten   09.30 – 15.30 uur 
Groep 3   Julianatoren    09.30 – 16.00 uur  
Groep 4 en 5   BillyBird Hemelrijk   09.15 – 16.45 uur  
Groep 6 en 7   Slagharen    09.00 – 16.45 uur  
 
We vragen u de verschuldigde bedragen over te maken op rekeningnummer  
NL42RABO 0366 3091 29 t.n.v. Schoolfonds Wheemschool. Wilt u bij de betaling duidelijk de 
naam/namen en de groep van het kind/de kinderen vermelden? We willen u vragen ervoor 
te zorgen dat het geld voor dinsdag 14 mei is overgemaakt. 
Groep 1b:    € 11,- 
Groep 1a, 1-2a en 1-2b:  € 23,-   
  
Groep 3:    € 25,- 
Groep 4 – 5:    € 23,- 
Groep 6 - 7:    € 28,- 
 

Leerlingenraad                                                                                                                 
Omdat kinderen de zaken vanuit een ander oogpunt bekijken dan 
volwassenen en vaak een verfrissende kijk op zaken hebben, is er 
op de Wheemschool een leerlingenraad voor leerlingen van groep 
5 t/m 8. Uit elke groep worden ieder jaar twee leerlingen gekozen 
die hun groep in de leerlingenraad vertegenwoordigen. 
Vijf keer per jaar praat deze groep leerlingen onder leiding van 
onze directeur en bovenbouw coördinator met elkaar over actuele 
thema’s. De onderwerpen zijn door de school of de leerlingen zelf 
ingebracht. Er worden zaken besproken zoals omgang met elkaar, 
hoe gaan we om met materialen, werken op verschillende niveaus, 
enzovoort.  

 
Het is mooi te merken dat de leerlingen betrokken zijn en actief thema’s aandragen vanuit 
de groep. De agenda wordt opgesteld naar aanleiding van ingebrachte thema’s van zowel 
collega’s als leerlingen. Na een leerlingenraad wordt er een verslag gemaakt en dit wordt 
gedeeld in de groep. Punten die van belang zijn voor het team worden in 
afstemmingsmomenten besproken.   
 
De leerlingen die dit jaar in de leerlingenraad zitten zijn: Bart Brink en Esther Niesing (groep 
8), Luc de Groot en Lisa van Manen (groep 7), Leonoor Geurts en Jelte van der Haar (groep 
6b), Kim Besselsen en Xander de Jong (groep 6a) en Michiel van Bommel en Juul Nagelhout 
(groep 5). Op de volgende bladzijde ziet u een foto van de leerlingenraad. 
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Juul was op het moment van de foto maken niet aanwezig, dus nog even een los fotootje.  
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Groep ½  B op bezoek op de boerderij, 
 
 

Wij werkten de afgelopen weken over het thema “de boerderij”. We hebben heel erg veel 
geleerd. O.a. dat een koe niet één maar vier magen heeft: een pens, een netmaag, een 

boekmaag en een lebmaag. En we leerden veel over verschillende soorten melk en wat je daar 
allemaal van kunt maken! En op 20 maart was het echt zover we gingen samen met groep ½ A 

naar een echte boerderij. De boerderij van ons klasgenootje Niels en de fam Lokhorst. Wat 
hebben we genoten van de koeien, de varkens, de tractor en het doen van spelletjes en heerlijke 

cake!!!!!! We maakten er een mooie tekening over! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tekening van Noam:    De tekening van Kevin: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het  was een geweldige morgen!!!! 
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18 april  Saar Visscher groep 6a 
20 april  Anne Besselsen groep 4 
20 april  Christel van de Fliert groep 1a 
22 april  Kai van de Koot groep 1a 
23 april  Dianne van de Beek groep 6b 
23 april  Pepijn Vernooij groep 1a 
25 april  Yara van den Hul groep 1-2a 
25 april  Gerben van Mourik groep 1a 
26 april  Noor van Niekerken groep 7 
29 april  Merel Veraart groep 5 
30 april  Luc Hemmers groep 7 

 
1  mei  Lisa van Hoef groep 8 
1  mei  Liz Woudenberg groep 5 
2  mei  Ellis Boerman groep 3b 
4  mei  Nathan van Hoek groep 4 
4  mei  Milan van Kerssen groep 1a 
4  mei  Stein van Velze groep 4 
7  mei  Luca van Omme groep 3b 
9  mei  Anouk Overeem groep 1-2a 
9  mei  Tom van Reenen groep 5 
10 mei  Ilse van Golen groep 8 
10 mei  Joah van Leeuwen groep 8 
11 mei  Mark Hooyer groep 7 
12 mei  Xavi van Middendorp groep 3b 
13 mei  Jaïr de Jong groep 4 
13 mei  Simon van der Stelt groep 1a 
13 mei  Elian Top groep 1a 
15 mei  Milan Folmer groep 1-2b 
16 mei  Gwen Schimmel groep 1-2a 
17 mei  Rachel Herrebrugh groep 1-2a 


