
 
 

 
Het allerbelangrijkste is nu dat jullie veel 

van elkaar houden. Want door liefde 
kun je elkaar veel fouten vergeven. 

1 Petrus 4:8 
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Agenda 

November 

25 - 29          Open lessen 
29            Nieuwsbrief  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedagen 
5 februari 

2 april 
24 juni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De liefde  
Al hadden wij het mooiste schoolgebouw 
en de allerbeste lesboeken, 
Maar hadden we de Liefde niet, 
wij zouden arm onderwijs geven 
en geen kind iets leren. 
 
Al hadden wij alle competenties 
en waren we de meest excellente leerkrachten 
maar hadden de Liefde niet, 
onze woorden waren inhoudsloos 
en ons onderwijs zonder waarde 
 
Al lazen we alles over kinderen 
en leerden wij ons leven lang, 
maar hadden we de Liefde niet,  
we waren als een vader zonder gevoel 
en als een moeder zonder hart 
 
Al hadden we niets, 
alleen maar de  Liefde 
het zou genoeg zijn 
om een kind gelukkig te maken! 
 
Chris Lindhout  
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Cas van Middendorp 
Groot feest bij Mark, Thina en Isa (groep 5) van Middendorp! Op 10 oktober is Dinand Ties 
geboren. De kleine jongen gaat Cas heten. Op het kaartje staat ‘Zo 
lief, zo klein, zo bijzonder…. Een groot wonder!’ Wat zal Isa blij zijn 
met haar lieve broertje. We wensen jullie als gezin een goede tijd 
toe.  
 

Thijmen Top 
Op zondag 27 oktober is Elian Top (groep 1-2) weer grote broer 
geworden! Op die dag werd zijn kleine broertje Thijmen geboren. 
Wat is het een groot wonder als er een gezonde baby wordt geboren. We zijn blij met Edwin, 
Claudia, Thygo en Elian met de komst van hun derde zoontje. 
 

Terugblik studiedagen 
Maar liefst twee studiedagen hebben we achter de rug. Wat fijn dat we ons nog verder 
konden bekwamen in onze professionaliteit. Zicht op Ontwikkeling, wijziging schooltijden, 
het rapport, drama en kernkwaliteiten. Zo maar een greep uit het aanbod. We zijn er klaar 
voor om, al dan niet samen met de kinderen, ermee aan de slag te gaan. Dit alles om ervoor 
te zorgen dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen bij ons op school. We willen een school 
zijn waar niet zomaar lessen worden aangeboden, maar waar de leerkrachten, samen met 
de ouders, er echt voor gaan. Toegewijd, Verbonden en Ontspannen. 
 

Open lessen 
U bent van harte welkom om in de week van 25 – 29 november de open lessen bij te wonen. 
Wij vinden het fijn om u te laten zien waar we, samen met de kinderen, mee bezig zijn. U 
kunt zich inschrijven via Parro.  
 

Vertrouwenspersonen 
In de afgelopen periode zijn de vertrouwenspersonen de groepen in geweest. Bij ons op 
school zijn dat Sandra van de Kuilen en Christine Abbink. Zij informeren teamleden, ouders 
en vooral leerlingen met als doel seksuele intimidatie te voorkomen en te melden. U kunt 
hen bereiken via de schoolmail. Meer informatie vindt u op de website 
www.wheemschool.nl onder het kopje ‘pestprotocol’.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.wheemschool.nl/
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Schoolfruit 

Volgende week wordt 
het schoolfruit 
geleverd. Dat betekent 
dat de kinderen gratis 
fruit van Europese 
Unie krijgen. Voor de 
groepen 1 en 2 ligt het 
fruit van te voren klaar 
om meegenomen te 

worden. Wilt u het op de fruitdagen (woensdag, donderdag en vrijdag) geschild meegeven?  
 

Uitnodiging 
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Groep 7B  

Hoi!  
Wij zijn groep 7B. Wij zijn een gezellige klas! 
We hebben veel lol met elkaar en zijn ook erg gehecht 
aan elkaar.  
Er wordt niet gepest in deze klas. Daar zijn we erg blij 
mee. Er worden veel leuke grapjes gemaakt in deze 
groep, daarom liggen we vaak in een deuk. We zijn een 
sportieve klas, want we houden veel van voetbal, trefbal, 
korfbal en gym. We zijn erg blij met onze meester en juf, 
omdat ze ons goed begrijpen en ons de afgelopen 
periode veel hebben geleerd. Ze houden veel van grapjes maken dus lachen wij veel met de grapjes 
mee. In de pauze kletsen de meiden veel. En voetballen de jongens het hele schoolplein over.  

 
Wij zijn 11 oktober naar de boerderij geweest. Toen we uit de 
bus stapte zijn we gelijk naar een schuur gegaan. We hebben 
daar gepraat over veel dingen. De boerin heeft vertelt wat voor 
plekken er allemaal waren, een plek waar de zwangere koeien 
stonden, een plek waar de kalfjes stonden, een plek waar de 
koeien werden gemolken en een plek waar de koeien stonden 
waar niks mee aan de hand was. We zijn er allemaal geweest. 
Toen we naar de kamer gingen waar de melkmachine stond 

hebben we gezien hoe de machine werkt. De koeien liepen naar binnen, de computer keek of hij al 
gemolken was als dat niet zo was, dan werd hij gemolken, als hij klaar was dan ging het hek voor hem 
open. We zijn ook naar de stallen gegaan. Daar mochten we de koeien aaien. We waren ook nog naar 
de kalfjes geweest. Daar stond een machine waar het melk voor kalfjes werd gemaakt. Wij mochten 
dat ook proeven. En er was ook nog een tweeling van een dag oud.  
 
Wij zijn laatst naar de waterzuivering geweest. 
We zijn wezen kijken naar hoe het water van 
het riool naar schoon water gaat. 
We hebben in een gebouw gepraat over de 
waterzuivering en vragen 
gesteld.(bijvoorbeeld) Hoe gaat het riool 
water naar schoon water? 
We zijn binnen in een gebouw geweest waar 
van gas dat vrijkomt elektriciteit word 
gemaakt het was er heel warm. 
We zijn ook nog naar een hele grote bak met 
allemaal haren van kokosnoten geweest die 
vingen de vieze lucht op.   (Onze klas kon niet 
goed tegen de vieze lucht!! De meeste 
kinderen hadden hun neus dicht!!!) 
 
We hebben een leuke en stinkende dag gehad!!   
 
Namens groep 7B, Maartje, Roxy, Elin, Tess en Jill   
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  8 november Maartje Zuiddam    groep 7b 

       9 november  Sarah-Maria van Woerden   groep 6 
10 november  Noam de Jong     groep 2 
10 november  Andries Lokhorst    groep 8 
12 november  Lieve van Duijn     groep 8 
13 november  Hanna van Roekel    groep 3 
17 november  Djaliza van den Bosch   groep 1-2 
17 november  Alex van Donkersgoed   groep 2 
20 november  Lieke van den Hoek    groep 1-2 
20 november  Harm Liefting     groep 4 
25 november  Rosanna van den Berg   groep 2 
26 november  Fabio Mulder     groep 7a 
26 november  Noël Nagelhout     groep 5 
26 november  Niek Visscher     groep 5 
29 november  Guus van Ommen    groep 4 
 

 

 


