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  Agenda 

24 mei   Juf Jacqueline jarig 

30 – 31 mei  Vrij i.vm. Hemelvaart 

6 juni   Schoolreis 

7 juni   Pinkster Sing-in 

9 -10 juni  Vrij i.v.m. Pinksteren 

11 juni   Vrije dag 

12-14 juni  Kamp groep 8 

13 juni   Nieuwsbrief 

 
 

Pinksteren 
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Schoolreizen 
Vertrek en terugkomst op donderdag 6 juni  
Groep 1b  Maïsdoolhof  10.00 uur tot 15.00 uur  
Groep 1a, 1-2a, 1-2b Malkenschoten 09.30 uur tot 15.30 uur  
Groep 3   Julianatoren  09.30 uur tot 16.00 uur  
Groep 4 en 5   BillyBird Hemelrijk 09.15 uur tot 16.45 uur  
Groep 6 en 7   Slagharen  09.00 uur tot 16.45 uur 
 
Informatie voor groep 1b 
De kinderen worden om 9.45 uur op school verwacht. Het is de bedoeling dat de ouders, na 
een groet, buiten wachten tot we vertrekken. Voor eten wordt gezorgd: patat, snack en 1x 
drinken. Het is handig om gemakkelijke kleding te dragen. Wilt u de tassen e.d. voorzien van 
de naam van uw kind? Geen zakgeld a.u.b.  
 
Informatie voor groep 1a, 1-2a en 1-2b  
De kinderen worden om 9.15 uur op school verwacht. Het is de bedoeling dat de ouders, na 
een groet, buiten wachten tot we vertrekken. Voor eten wordt gezorgd: patat en 1x drinken. 
Het is handig om gemakkelijke kleding te dragen. Wilt u de tassen e.d. voorzien van de naam 
van uw kind? Geen zakgeld a.u.b.  
 
Informatie voor groep 3   
De kinderen worden om 9.15 uur op school verwacht. De kinderen zorgen zelf voor 
voldoende eten en drinken. Eigendommen graag voorzien van naam.  
Advies zakgeld: € 3,00  
 
Informatie voor groep 4 en 5  
De kinderen worden om 9.00 uur op school verwacht. De kinderen zorgen zelf voor 
voldoende eten en drinken. Eigendommen graag voorzien van naam.  
Advies zakgeld: € 4,00  
 
Informatie voor groep 6 en 7  
De kinderen worden om 8.45 uur op school verwacht. De kinderen zorgen zelf voor 
voldoende eten en drinken. Eigendommen graag voorzien van naam.  
Advies zakgeld: € 5,00  
 
Voor alle groepen geldt: Voor vertrek en bij terugkomst gaan we naar binnen om te 
beginnen en af te sluiten met gebed.  
 
De kinderen van groep 8 gaan op 12, 13 en 14 juni op schoolkamp naar de Woudegge in 
Otterlo. Ze gaan drie dagen genieten van allerlei leuke activiteiten in de natuur. Wij wensen 
alle kinderen een hele fijne tijd toe! 
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Betaling schoolreis en kamp 
We vragen u de verschuldigde bedragen over te maken op rekeningnummer 3663.09.129  
t.n.v. Schoolfonds Wheemschool. Wilt u bij de betaling duidelijk de naam/de namen en de 
groep van het kind/de kinderen vermelden?  
 

De kosten 
Groep 1b:   € 11 
Groep 1a, 1-2a en 1-2b: € 23 
Groep 3:   € 25 
Groep 4 en 5:   € 23 
Groep 6 en 7:   € 28 
Groep 8:   € 62,50 

 

Pinkster Sing-in 
Tien dagen nadat Jezus naar de hemel is gegaan, gebeurt er weer iets bijzonders: de Geest 
van God komt op aarde. Het is Pinksteren! De vrienden van Jezus raken in vuur en vlam. Ze 
vertellen iedereen die het maar horen wil dat God van mensen houdt. Alle mensen die 
luisteren, horen de boodschap in hun eigen taal. Over dit feest willen we op 7 juni graag met 
de kinderen en met u over zingen. U bent van harte welkom om 08.45 uur op het plein. 
 

Rapporten mee 
Op de Wheemschoolkalender staat dat de kinderen op 9 juli hun rapport meekrijgen. Dat is 
op een dinsdag. Veel kinderen maken die dag gebruik van de BSO. Op verzoek van 
BijdeHandjes geven we de kinderen op woensdag 10 juli het rapport mee. 
 

Vrije dag 
Op dinsdag 11 juni hebben alle kinderen een vrije dag. Het is per abuis niet op de 
Wheemschoolkalender vermeld.  
 

Aanmelden 
Wordt uw kind voor oktober 2020 4 jaar? Dan zouden wij het heel fijn vinden als u uw kind 
aanmeldt. Regeren is immers vooruitzien .  
 

Schoolvoetbaltoernooi  
Op 19 en 21 juni vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats. We wensen de kinderen 
van groep 8 sportieve ontmoetingen toe bij VVOP. 
 

Nieuwe directeur Koningin Wilhelmina School 
Even voorstellen: ik ben Carolien van Zijl en getrouwd met Herald.  
We wonen in het buitengebied van Lunteren en genieten van deze  
woonplek. Per 1 augustus 2019 zal ik werkzaam zijn op de Koningin  
Wilhelmina School en ik verheug mij op deze nieuwe uitdaging,  
waarbij ik hoop dat ik betekenisvol mijn functie als directeur  
mag gaan invullen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOps_wnajiAhWPJlAKHbt5AuQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fzawadeals.com%2Fgadgets-gift%2F323-323-spaarvarken-met-hamer-4029811311712.html&psig=AOvVaw2S8CWB1BeJAH2RSerBE77T&ust=1558377259705673
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Resultaten Cito 

De kinderen hebben goed hun best gedaan en we zijn blij en 
trots dat De Wheemschool het met de CITO goed doet. Het 
resultaat voor onze schoolgroep is 535,1 (landelijk gemiddelde 
535,7). 
Natuurlijk analyseren we de toetsen nauwkeurig om ons 
onderwijs blijvend te verbeteren. Tegelijk blijven we zeggen: het 
is belangrijk voor de kinderen van De Wheemschool dat elk kind 
een score haalt, die bij het kind past. Alle kinderen doen mee en mogen naar eigen kunnen 
en kennen presteren. Scoren we daardoor lager, dan hebben we daar vrede mee.  
Het is belangrijk dat u de toetsresultaten van uw kind(eren) kent. Daarbij hoort wel een 
verhaal. Uw kind is meer dan een optelsom van de resultaten. Wilt u meer weten, neem dan 
contact op met de leerkracht van uw kind. 
 

Korfbal  
Wat een feest was het op het korfbalveld. Maar liefst vijf groepen kwamen met een beker 
naar school. Van harte gefeliciteerd met deze overwinningen. We kijken terug op zeer 
geslaagde avonden. Samen met alle kinderen van de school hebben we deze prestaties 
gevierd.  
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Nieuws uit de groep 
 

 
 

Verder zijn we hard aan het werk in diverse hoeken.  
Met klei woorden maken of met kralen een patroon na leggen.  
Dat laatste doen we ook met ander ontwikkelingsmateriaal… 
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   26 mei  Jelte Heijstek    groep 3a 

27 mei  Sophie Rozeboom    groep 1-2a 
28 mei  Luc de Groot    groep 7 
28 mei  Jesper Mouw    groep 8 
30 mei  Lars Arends     groep 3b 
30 mei  Lieke van den Berg   groep 5 
30 mei  Wilco van den Brink   groep 5 
30 mei  Ruben van Maanen  groep 6a 
30 mei  Anne-Lynn van de Wal   groep 1-2a 
31 mei Tristan Evers    groep 6b 

   
  2 juni  Sarah Dekker    groep 3b 

      3 juni  Sem Folmer    groep 5 
      5 juni  Alissa van de Krol    groep 1a 
      5 juni  Isa Mulder     groep 1-2b 
      7 juni  Jesper Beukhof    groep 4 
      7 juni  Jack Malungo    groep 3b 
      8 juni  Vajèn Peters    groep 1-2a 
     8 juni  Nova Verhoef    groep 5 
      9 juni  Mirte Smit    groep 4 

10 juni  Ella van de Bunt    groep 1-2b 
13 juni Emma van Donkersgoed   groep 3a 
 

 


