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    Agenda 

9 juli wenmiddag  gr. 1 
t/m 7 

9 juli groep 8 ’s middags 
vrijdag 

10 juli juf Simone jarig 
10 juli rapport mee 
11 juli musical groep 8 
15 juli afscheidsavond 

groep 8 
16 juli snoep strooien 

groep 8 
16 juli schoonmaakavond  
 groep 1 t/m 8 
17 juli eindejaarsactiviteit 

groep 1 en 2  
18 juli eindejaarsactiviteit 

groep 3 t/m 8 
18 juli 12u: 

ZOMERVAKANTIE 
 

Laatste nieuwsbrief 

Dit is alweer de allerlaatste nieuwsbrief van dit 
jaar! We kijken met elkaar terug op een mooi 
jaar. We mochten ook dit schooljaar weer zien 
hoe de kinderen zich verder ontwikkelden. 
 
Maar het is ook het jaar waarin meester Gert 
zo ziek werd. Wat waren het spannende dagen 
in oktober en november. Het is ongelooflijk 
hoe fit en vitaal hij nu weer is. We zijn onze 
hemelse Vader enorm dankbaar dat hij Gert 
gespaard heeft! 
 
We gaan (bijna) genieten van een lange 
zomervakantie. We mogen school even 
loslaten en ontspanning zoeken. In september 
hopen we elkaar in goede gezondheid weer te 
ontmoeten. 
 
Wij wensen u een hele fijne vakantie toe, dicht 
bij huis of ver weg. 
 
A Dios, 
 
Team van De Wheemschool 
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Hilbert van den Berg 
Op 2 juni werd de kleine Hilbert Jan van den Berg geboren. ‘Je bent voor ons 
een geschenk van God. Waardevol en klein. Wij bidden dat, waar je ook gaat, 
Zijn hand met jou zal zijn’ schrijven Albert, Anja, Rosanna (groep 1-2a ) en 
Jacco op het geboortekaartje. Van harte gefeliciteerd met dit grote wonder! 

 
Anna Vedder 
Dankbaar en gelukkig is de familie Vedder met de geboorte van Anna 
Jessica. Zij werd op 8 juni geboren en is het kleine zusje van Thirza (groep 
3b), Jozua (groep 1-2a) en Jefta. Wij wensen Jonathan en Reinata Vedder 
alle goeds toe met dit kleine Godswonder. 
 

James Pietersma 
Op vrijdag 28 juni is James Christiaan Pietersma geboren. Een kerngezonde 
zoon voor Brian en Marriëlle Pietersma. Jessie (groep 4) en Vince (groep 1-2a) 
hebben een lief broertje gekregen! Op het kaartje staat: ‘Een boog in de 
wolken als teken van trouw, staat boven jouw leven, zegt: God is bij jou’. We 
feliciteren familie Pietersma met dit prachtige geschenk van God.  

 
Wenmiddag 

Op dinsdagmiddag 9 juli is er een wenmiddag voor nieuwe leerlingen. Op die middag kunnen 
de kinderen kennismaken met de nieuwe juf én met de andere kinderen van de groep. 
Ook voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 7 is deze middag apart gezet. Zij mogen 
een kijkje gaan nemen in de groep waar ze volgend jaar komen. We gaan er een leuke 
middag van maken. De kinderen van groep 8 hebben die middag vrij! 

 
Rapport 
Het rapport gaat op woensdag 10 juli mee naar huis. We hopen dat de kinderen tevreden 
zijn met het resultaat. Als het goed is zal het voor u geen verrassing zijn wat erop staat. Via 
ParnasSys zijn de vorderingen van uw kind immers goed te volgen. 
 

Musical 
Groep 8 is hard aan het oefenen met de eindmusical. Wat een lol en wat 
een plezier! Woensdag 10 juli is de grote dag en speelt groep 8 de 
musical voor alle kinderen van de Wheemschool. Om 9.00 uur spelen we 
de musical voor de groepen 1-2a, 1a, 3a, 4, 6a en 7.  Om 11.00 uur voor 
de groepen: 1-2b, 1b, 3b, 5 en 6b. 
 
Donderdag 11 juli zijn alle opa’s en oma’s om 15.00 uur uitgenodigd om 
hun kleinkinderen te zien optreden. Later die avond, om 18.30 uur, 
worden alle oud-leerlingen verwacht. 
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Onze klapper is om 20.30 uur, want dan spelen we de musical voor de ouders. 
Allemaal van harte welkom!! Afscheidsavond voor ouders, kinderen van groep 8 en collega’s: 
Maandagavond 15 juli. Deze avond start om 19.15 uur met koffie en zal om 19.30 uur 
geopend worden door meester Gert.  
 

Snoep strooien 
16 juli is een leuke dag voor de kinderen van groep 8. Die ochtend mogen zij snoep strooien 
in de groepen. U begrijpt dat dat erg leuk voor hen is. Maar ook voor de andere kinderen! 
Want zij mogen lekker snoepen van de traktatie. Wij hebben een voorkeur voor gezonde 
traktaties maar één keer per jaar wordt er een uitzondering gemaakt voor de leerlingen van 
groep 8. 
 

Schoonmaak 
U krijgt een uitnodiging van de groepsleerkracht om te helpen bij het 
schoonmaken van het lokaal. Ook wordt het materiaal niet vergeten. Graag 
brengen wij onder de aandacht dat het in week 29 plaats zal vinden.  
 

Eindejaarsactiviteit kleuters 
Op 17 juni wordt het kleuterfeest gevierd. Het thema van dit jaar is ‘Op reis’. Daarmee wordt 
het einde van het schooljaar gevierd. Op donderdag 18 juli is de allerlaatste schooldag voor 
groep 1 en 2.  
 

Eindejaarsactiviteit groep 3 t/m 8 
Op donderdag 18 juli hebben de groepen 3 t/m 8 hun eindejaarsactiviteit. Met een 
spannende vossenjacht wordt het schooljaar afgesloten. Het thema is dit jaar ‘Zomer’. 

 

Gebedsteam 
Afgelopen schooljaar hebben we als gebedsteam weer 
biddend alles wat op school speelt bij de Heere God mogen 
brengen. De enige juiste plek voor alles wat ons bezig 
houdt. Elke 2 weken een uurtje om de dank- en 
gebedspunten van school en kinderen bij onze Vader te 
brengen.  Gebed, waardevol en onmisbaar voor de 
kinderen, de leerkrachten en het team.  
We hebben een fijn gebedsteam. We zijn opzoek naar 
ouders die mee willen bidden. Eens in de 2 weken 
maandagochtend van 10.45 tot 11.45 uur bij een van de 
ouders thuis.  Opgeven kan bij juf Annemieke 
(annemieke@wheemschool.nl). Van harte welkom! 
Het gebedsteam, Marlies Boer, Linda Zuiddam, Melissa 
Lokhorst en Marilene Ceelen.  
 

  

 
Ik bid voor jou…. 
Vier korte woorden, maar 
wat wordt er  veel gezegd. 
Je verdriet, je pijn, je moeite 
worden voor Gods troon 
neergelegd. 
Zolang er mensen voor je 
bidden 
sta je in ’t leven niet alleen. 
Zij bouwen met gevouwen 
handen 
een muur om je heen. 
Ik bid voor jou… 
 
  GEBEDSTEAM 
 
 
 
 

mailto:annemieke@wheemschool.nl
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Afscheid Herman Hofman 
Aan het eind van het schooljaar hoopt Herman Hofman van zijn welverdiende pensioen te 
gaan genieten. Hij heeft ruim 40 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan 12 jaar op de 
Koningin Wilhelmina School. Op vrijdag 5 juli neemt hij afscheid. Wij wensen hem alle goeds 
toe in de nieuwe fase die eraan komt.  

                team KWS 

Even voorstellen: meester Arno 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zomervakantie 
Op vrijdag 18 juli start de zomervakantie! Om 12.00u gaat de schoolbel en mogen de 
kinderen gaan genieten van een heerlijke, vrije periode. Wat heerlijk dat we uit mogen 
kijken naar zes vrije weken. We hopen alle kinderen op 2 september weer gezond en wel te 
mogen begroeten. De kinderen die nu in groep 8 zitten wensen wij een hele goede tijd toe 
op de middelbare school. Voor hen start na de zomervakantie een hele nieuwe periode. Wij 
wensen hen Gods zegen toe.  
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Een SSSuper SSSpannend SSSprookje, 

bedacht door de kinderen van groep 1a. 

We zitten in groep 1 en we zijn al een beetje bezig met letters. Met z’n allen hebben we een heleboel 
woorden bedacht, die met de S beginnen. Omdat de S en de Z bijna hetzelfde klinken, zijn ook de woorden 
met een Z opgeschreven. Na deze brainstormsessie hebben we met z’n allen een verhaal bedacht met 
deze woorden.  

 

 

 

 

In het spookkasteel woont Spider, de zwarte spin. Onder de stoel heeft hij een spinnenweb gemaakt, vlakbij 

een steen. Hij zit daar stil te snoepen van de chocola. Spider hoort: “SSSSSSS”. Het is Sammie, de slang. 

Sammie sluipt naar de spin. Spider schrikt zich rot! Hij laat scheetjes, die stinken en snel gaat de slang 

slingerend weer weg.  

Super de zebra en Sven het schaap slapen ’s nachts bij Spider de spin. Zachtjes sluipt Zulu, de 

schildpad door het spookkasteel. Hij is een spion, hij gaat stiekem kijken. Hij bespioneert Spider, Super en 

Sven, die liggen te slapen.  

Spider en Super worden wakker van stampen. Ze springen uit hun bed, ze doen hun sokken en schoenen 

aan en ze willen Zulu slaan. “Stop!!”, schreeuwt Zulu, “ik wil samen met jullie spelen”. Spider en Super 

willen wel met Zulu spelen, ze doen het spelletje ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Daarna gaan ze op de 

stoep steppen, op de skelter en op het skateboard. En ze spelen verstoppertje in de struiken. En dat is 

niet stom! 
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4 juli  Dylan van Beek    groep 4 
5 juli  Tristan van Beek    groep 7 
5 juli  Jonah Doest    groep 6b 
7 juli  Hildegard Bergers    groep 7 
7 juli  Carlijn van den Hoorn   groep 5 
9 juli  Lieke Arends    groep 3a 
12 juli  Thijn Brink     groep 8 
14 juli  Jannes Groeneveld   groep 6b 
15 juli  Femke van de Kraats   groep 1a 
16 juli  Niels Lokhorst    groep 1-2b 
16 juli  Daan Meijer    groep 6b 
23 juli  Rico Verkade    groep 8 
24 juli  Sebas Dantuma    groep 1a 
24 juli  Danique van de Lagemaat  groep 3b 
25 juli  Jemairo Tahapary    groep 1a 
27 juli  Sem van de Bunt    groep 5 
30 juli  Bart Methorst    groep 6b 
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2 augustus   Livia Berkhof    groep 3b 
2 augustus   Nienke van den Hoorn   groep 8 
2 augustus   Job Kruft     groep 1a 
3 augustus   Jeffrey van Looijengoed   groep 8 
4 augustus   Daan Arends    groep 8 
4 augustus   Viënna Hardeman    groep 1-2b 
4 augustus   Ingmar Strijbos    groep 6a 
8 augustus   Maud van de Pol    groep 1-2b 
11 augustus  Julia Pawlicka    groep 3a 
11 augustus  Larissa van de Pol    groep 3a 
12 augustus  Elin van Ommen    groep 6b 
12 augustus  Britt van Westerneng   groep 6b 
13 augustus  Ruben Overeem    groep 5 
15 augustus  Brian Hardeman    groep 6b 
15 augustus  Boaz Steenwijk    groep 1-2b 
17 augustus  Sanne van den Heuvel   groep 8 
22 augustus  Els van de Veen    groep 6a 
24 augustus  Fleur Groenevelt    groep 4 
25 augustus  Fleur Wisse     groep 6b 

 
2 september  Mart Bunt     groep 7 
2 september  Hidde Schalk    groep 3 
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