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Op reis!  

Op reis gaan doe je niet een-twee-drie. Het begint met het kiezen van een bestemming. 

Soms best lastig.En met de voorbereiding. Wat neem ik mee? Hoe kom ik daar? Met de 

fiets, of met de trein of misschien wel met het vliegtuig? En ook niet onbelangrijk, wie 

gaat er mee?  

 

Op reis gaan is best spannend want je weet nooit precies wat je tegenkomt. Maar dat 

maakt het ook leuk. Want op reis gaan betekent nieuwe dingen ervaren. Ook in de Bijbel 

vinden we verhalen over reizen. Denk aan de reizen van Paulus of aan Mozes. Hij leidde 

de reis van het volk Israël vanuit Egypte naar het beloofde land. 

Actieboeken 

Speciaal voor de christelijke kinderboekenmaand worden er drie actieboeken uitgegeven 

die passen bij het thema.   

Muisje Gijs gaat met zijn bus op wereldreis. Er 

komen steeds meer dieren bij. Maar zijn er wel 

genoeg plekjes vrij? 

 

Een vrolijk prentenboek, waarbij kinderen 

spelenderwijs van alles leren over voertuigen, dieren 

en hun geluiden, cijfers, tellen en = samenwerken! 

Het prentenboek is voor de onderbouw van de 

basisschool, groep 1-3, en wordt uitgegeven bij 

uitgeverij De Banier. 

Actieprijs € 6,95 
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De eerste paar honderd meter hollen ze aan één stuk door. 

‘St… stop,’ hijgt Laila.  

Luuk kijkt achterom. ‘Ze zijn ons niet achterna gekomen.’ 

Nee, denkt Lau, en dat is maar goed ook! 

In een rustiger tempo lopen ze door naar het kampterrein. 

Als ze dicht bij de hoofdhut zijn, staat Laila stil. ‘Moeten we 

het zeggen?’ 

 

Lau weet niet zo goed wat hij zich moet voorstellen bij het 

thema van het scoutingweekend. Samen met zijn vrienden 

Luuk en Laila komt hij er al snel achter dat ze inderdaad ‘op 

wereldreis’ gaan. Met de Zwarte Hand op hun hielen doen ze 

hun best om alle puzzelstukjes van de schatkaart te vinden. 

Onderweg ontdekt Lau iets vreemds in het bos. Moet hij zijn 

geheim delen? En lukt het om uiteindelijk de schat ook echt 

te vinden?  

 

Liesbeth van Binsbergen is leerkracht en 

kinderboekenschrijfster. Ook in dit tweede deel van Scouts in actie staan avontuur, 

plezier en vriendschap centraal. Stap maar in, ga mee op reis! Onderweg leer je meer 

over allerlei landen in de wereld en de mensen die er wonen, en natuurlijk ook over de 

scouting! 

Actieprijs € 5,95 

 
 
In het actieboek voor de bovenbouw vertelt Leanne van 

Spronsen over de zomervakantie van Emilia, die met haar 

moeder naar Spanje reist. Haar ouders zijn gescheiden. 

Ze gaat logeren bij haar grootouders. Maar na twee 

weken reist mama niet met haar naar het vliegveld maar 

naar … Ineens kan niemand Emilia meer bereiken. Waar 

is ze? Waar is haar moeder? 

 

Van Plan B verschijnt ook een luisterboek-CD. 

Actieprijs € 5,95 |   Actieprijs luisterboek € 5,95 
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Op reis - CD en muziekboek 

 

Oké4Kids maakt dit jaar weer een nieuwe cd met 15 liedjes. 

Op deze cd staat het nieuwe themalied van de 

Kinderboekenmaand 2019 Op reis samen met 14 van de 

mooiste liedjes van de periode 2012 tm 2018.  

 

Deze liedjes zijn geschreven door: Make Some Noise Kids, 

Elly & Rikkert, Marcel & Lydia Zimmer, Herman Boon, 

Marianne Busser & Ron Schröder, Elise Mannah, Alianna 

Dijkstra, Reinier Sonneveld, Bas van Nienes, Jeroen van der 

Werken, Gert-Jan & Hanneke Scherff, Reni & Elisa Krijgsman en Roeland Smith. 

Actieprijs € 6,95 

 

 

School-kerk-gezinsdienst 

Zondag 13 oktober om 9.30 uur in de Dorpskerk wordt er een 

School-Kerk-Gezinsdienst gehouden met het thema: Op reis!   

Ds. Teeuw gaat deze dienst voor. Alle kinderen en ouders van de 

Wheemschool zijn van harte welkom!  

 

 

 

 

Voorstelling 

Op maandag 7 oktober hebben we voor alle groepen een voorstelling van “Simon En Zo”. 

In deze voorstelling gaat er ook iemand op reis. Kijk , luister en speel mee in de 

voorstelling over de verloren zoon.  

Er was eens een vader en die had een zoon en een dochter. 

Hij hield heel veel van ze.  

Op een dag zei de zoon tegen z’n vader: ‘Vader, mag ik 

mijn deel van de erfenis, want ik wil een reis gaan 

maken, naar een verre stad, naar de ‘stad van de 

lichtjes’. Zijn vader gaf hem zijn deel en hij vertrok.  

Toen hij daar aankwam leefde hij zorgeloos en genoot 

volop, elke dag, totdat hij geen geld meer had. En als 

je geen geld hebt in de stad van de lichtjes, dan gaan 

alle lichtjes uit. 

De zoon vluchtte naar de woestijn. Daar vond hij een 

baantje bij een varkenshoeder. Die stuurde hem het 

veld in om de varkens te hoeden.  

De zoon had zo’n honger dat hij het voer van de 

varkens was gaan eten.  

Steeds vaker dacht hij aan thuis.  

Op een dag besloot hij om weer terug te gaan. Terug 

naar zijn vader. Terug naar huis.  

En hij ging,  

maar niet alleen… 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fcip.nl%252F60276-ds-w-j-gorissen-ik-moet-mijn-werkboekje-bij-de-heere-inleveren%26psig%3DAOvVaw2ziOB2TG0USZC0j2RXqgJR%26ust%3D1569930472722604&psig=AOvVaw2ziOB2TG0USZC0j2RXqgJR&ust=1569930472722604
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi68oOJvvjkAhUEZVAKHesvCWsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.simonenzo.nl%2Fvoorstellingen.htm&psig=AOvVaw3ENfk08gvwrwfaB73AyA2h&ust=1569930775300904
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Projectweek 

Op school gaan we ook met het thema ‘Op reis!’ aan de slag. Op maandag 14 oktober 

starten we met onze projectweek.   

Op allerlei verschillende manieren wordt dit thema uitgewerkt.  

Voor iedere groep is er deze week iets bijzonders.  

 

Groep 1 en 2…  

 krijgen een voorstelling, gespeeld 

door de groepen 3 en 4.  

 krijgen een voorleeskoffer van de 

bieb. Daarin zit materiaal dat past 

bij het boek 'Op reis'. De 

leerkrachten kunnen daarmee het 

interactief voorlezen.  

 

Groep 3 en 4….  

 voeren een voorstelling op voor de groepen 1 en 2.  

 gaan donderdag 3 oktober naar theatervoorstelling ‘Tim op de tegels’ in het 
Schaffelaartheater.  

 

Groepen 5 t/m 8:  

 Dinsdag 15 oktober komt Jantine, van de bibliotheek in Barneveld een boekpromotie doen.   
 

 

Boekenmarkt 

Op woensdag 16 oktober organiseren wij op school een boekenmarkt van 11.45u tot 

12.30u. De kinderen kunnen die dag een bonnetje kopen voor €1,-. Daar krijgen ze een 

glaasje drinken met iets lekkers voor en ze mogen een boek uitzoeken van de 

boekenmarkt. Als kinderen meer boeken willen kopen, kunnen ze nog extra bonnetjes 

kopen. Een extra bonnetje kost €1,- per stuk. De kinderen van groep 8 organiseren 

samen met juf Martine deze boekenmarkt. Heeft u nog boeken die we op de 

boekenmarkt kunnen verkopen? Dan kunt u deze inleveren bij juf Martine (ma, di en 

wo). Per groep zijn we nog op zoek naar een vader/moeder/oma/opa die voor ons 

cupcakes o.i.d. wil bakken, zodat er voor alle kinderen iets lekkers is. Graag doorgeven 

aan de groepsleerkracht of stuur een mailtje naar martine@wheemschool.nl. Graag 

vermelden hoeveel cupcakes o.i.d. u wilt maken. Ouders zijn van harte welkom om vanaf 

12.15u ook de boekenmarkt te bezoeken.  

De opbrengst van de boekenmarkt gaat naar Stichting Raise waar ons als school voor 

drie jaar aan hebben verbonden. Een deel van het zendingsgeld gaat hier ook naar toe.  

 

 

Stichting Raise biedt ondersteuning aan het 

project Gracefarm in Malawi. Een project dat 

onder meer gericht is op het creëren van lokale 

economie en daarmee voorziet in werk en basis 

levensbehoeften en weeskinderen uitzicht biedt 

op een goede toekomst. 

Malawi behoort tot één van de armste landen ter wereld. Op dit moment bestaat het 

project uit het opzetten van een weeshuis waar momenteel 38 kinderen een thuis 

hebben. Een plek waar de kinderen onderdak krijgen, voorzien worden van (christelijk) 

onderwijs, liefde en aandacht die ieder kind nodig heeft met het uitzicht op een hoopvolle 

mailto:martine@wheemschool.nl
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toekomst. Verder is een kliniek opgezet voor de weeskinderen en medewerkers van het 

project en is er zo’n 495 hectare grond waar macadamianoten, soja en maïs worden 

verbouwd. 

U maakt het met het zendingsgeld en met het geld van acties mogelijk dat de kinderen 

op onderstaande foto naar school kunnen. Ontzettend bedankt dat u hieraan bijdraagt! 

Voor meer informatie www.stichtingraise.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting projectweek 

Het project wordt afgesloten op donderdag 17 oktober. Die avond willen we u de 

gelegenheid geven om in alle groepen te kijken.  

Ieder kind krijgt bij de ingang een paspoort. Op 12 bestemmingen krijgen de kinderen 

een stempel in hun paspoort.  

Iedereen is van harte welkom om vanaf 18.30 uur binnen te lopen! Bij beide ingangen 

kan er gestart worden. Vanaf daar kunt u alle kanten opvliegen!  

Tot slot zal er tot 20.00 uur wat lekkers en drinken voor iedereen klaarstaan. 

 

 

 
 
 

http://www.stichtingraise.nl/

