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 Agenda 
Oktober 
13-10   School-kerk- gezinsdienst 
14-10 Start projectweek ‘Op reis’ 
17-10  Afsluiting projectweek 
18-10  Continurooster; bovenbouw 

om 14.15u vrij  
21 t/m 25-10 Herfstvakantie 
28-10 Studiedag; alle kinderen zijn 

vrij!  
29 en 30-10  Luizencontrole 
 

November 
5-11 Studiedag; alle kinderen zijn 

vrij! 
6-11  Dankdag 
8-11   Nieuwsbrief  
 
 

Studiedagen 

 28 oktober 

 5 november 

 5 februari 

 2 april 

 24 juni 

 

 

 
 

Op reis 
Ga je mee met mij 

Dan hoor je wat ik zeg 
Ga je mee met mij 

Ik weet precies de weg 
Ga je mee met mij 

Naar 't land dat ik je wijs 
Ga je mee met mij 

Ik wens je goede reis 
 

Hou mijn hand maar vast 
Want samen zijn we sterk 
Hou mijn hand maar vast 

Dan gaan we aan het werk 
Hou mijn hand maar vast 
En kom maar bij me staan 
Hou mijn hand maar vast 

Dan kom je veilig aan 
 

Luister naar mijn woord 
Ik weet wel hoe het moet 
Luister naar mijn woord 
En zorg dat jij het doet 

Luister naar mijn woord 
En kijk maar goed naar mij 

Luister naar mijn woord 
En maak de mensen blij 
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Marc & Yens van Middendorp 
Op 26 september was het groot feest bij familie Van 
Middendorp. Toen zijn Marc & Yens geboren. Die dag werd 
Roan (groep 2) dus grote broer. Niet van één maar van 
twee broertjes! Op het kaartje staat ‘Jullie handjes in de 
mijne, zo gaan we hand in hand. Als broertjes een 
ijzersterke band. Ik ben alweer wat groter, jullie nog zo klein. Ik hoop dat wij voor altijd, 
elkaars vriendjes zullen zijn’. We wensen Otto, Colinda en Roan een goede tijd toe en dat ze 
mogen genieten van de kleine wondertjes. 
 

School-kerk-gezinsdienst 
Aanstaande zondag 13 oktober is er weer een School-Kerk-Gezinsdienst 
in de Dorpskerk. Deze dienst begint om 9.30uur. Het thema is 
'Bestemming bereikt!' Dit sluit aan bij het thema van de Christelijke 
Kinderboekenmaand 'Op reis'.  
 

De kinderen zijn op school ook hiermee bezig en hebben veel geoefend om de liedjes mee te 
kunnen zingen. We hopen op een mooie dienst! Welkom!  

 
Christelijke feestdagen 
Wij vinden het heel belangrijk om de christelijke feestdagen met de kinderen te vieren!  
Dit doen wij op de volgende manier: 
 

Kerst 
In groep 1 en 2 vieren de kinderen Kerst in de klas op de woensdagavond voor de 
kerstvakantie met de eigen leerkracht(en) en ouders. In groep 3 t/m 8 vieren de kinderen 
het ene jaar Kerst in de kerk met alle leerkrachten en ouders op de donderdagavond voor de 
kerstvakantie en het andere jaar in de klas met de eigen leerkracht(en). Als de kinderen 
Kerst het in de klas vieren, sluiten we buiten op het plein af met een Kerst sing-in met alle 
kinderen van groep 3 t/m 8, leerkrachten en ouders. Dit jaar is de kerstviering van groep 1 
en 2 op woensdagavond 18 december en de kerstviering van groep 3 t/m 8 is op 
donderdagavond 19 december in de klas! 
 

Pasen 
Pasen vieren alle kinderen het ene jaar in de klas met de eigen 
leerkracht(en) en het andere jaar in de kerk met leerkrachten en ouders op 
de woensdagochtend voor Pasen. Als de kinderen Kerst in de kerk vieren, 
vieren ze dat schooljaar Pasen in de klas en andersom. Dus dit schooljaar 
vieren we Pasen in Bethabara op woensdagochtend 8 april. 

 

Pinksteren 
Pinksteren vieren alle kinderen samen op het schoolplein tijdens onze jaarlijkse Pinkster 
sing-in op de vrijdagochtend voor Pinksteren. Dit jaar vieren we Pinksteren op 
vrijdagochtend 29 mei. 
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Studiedagen   
We kijken ernaar uit om als team onze professionaliteit te 
vergroten. Dit jaar zijn er verschillende thema’s. Allereerst zullen we 
ons verder bekwamen in Zicht op Ontwikkeling.  
Zicht op Ontwikkeling leert ons om diepgaander de toetsgegevens 
te analyseren. Het leerlingvolgsysteem ParnasSys is daarbij een 

handig instrument. Wij krijgen hierbij begeleiding van Driestar Educatief. Daarnaast vraagt 
de onderwijstijd onze aandacht. Als team kijken we naar de mogelijkheden. Ook zullen de 
diverse specialisten hun bijdrage leveren aan de studiedagen.  

 
Studenten  
We zijn dankbaar voor de vele studenten die in onze school het vak komen leren. Van 
diverse opleidingen komen mensen onze school binnen. Zij leren van ons maar wij leren ook 
van hen. Uw kind heeft misschien al verteld over de nieuwe stagemeester of –juf. Wij 
wensen hen allemaal een heel goede tijd op de Wheemschool toe!  
 

Naam Groep Dag Opleiding 

Esmee vd Sluis 8 Donderdag Meerwaarde 

Ilse Broekhuis 3 Donderdag Meerwaarde 

Antoinette Schmohl 5 Vrijdag Meerwaarde 

Deborah Mensink 1b Dinsdag  Meerwaarde  

Sanne v Hemert 3 / 4 Dinsdag t/m vrijdag Hoornbeeck college 

Nicky v Iwaarden 3 Donderdag en vrijdag Landstede 

Jamie Stuut 1b en 2 Donderdag en vrijdag Landstede 

Philip Geurts 2 Dinsdag en woensdag Landstede 

Jelena Zwart 1a Dinsdag en woensdag Landstede 

Ellen v Asperen 5 Dinsdag en woensdag ROC Amersfoort 

Roos Lievers 4 Dinsdag ROC Amersfoort 

Rosa Willemsen 1/2 Maandag, dinsdag en woensdag Aventus 

Janique Dupain 8 Diverse stageweken CHE 

Anne v Harten 1a Diverse stageweken CHE 

Toby Drost 7 Diverse stageweken CHE 

Ralph Klomp 3 /4 Maandag en dinsdag NHL Stenden Hogeschool 

 

  



 

 
 

Nieuwsbrief 2: 11 oktober 

 

De Wheemschool - Frans Halsstraat 111 - 3781 EV  Voorthuizen -  0342 471642 - www.wheemschool.nl 4 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Bij het aanmelden van nieuwe leerlingen voeren we kennismakingsgesprekken. Het is fijn en 
goed om samen om tafel te gaan en elkaar te leren kennen. Om ervoor te zorgen dat er voor 
elk kind een goede plek is vinden wij het fijn om op tijd de aanmelding binnen te krijgen. Om 
een goed beeld te krijgen met hoeveel leerlingen we in de groepen starten, willen we vragen 
of u broertjes en/of zusjes, die twee jaar oud zijn, zou willen aanmelden.  
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Ook dit jaar vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Dit willen we nu via de digitale weg 
laten verlopen. Binnenkort krijgt u van juf Gonda, onze administratief medewerkster, een 
email met daarin een betaalverzoek. Hiermee hopen wij het voor u gemakkelijker te maken 
om te betalen.  
 

Schoolfruit 
 
We zijn ingeloot voor het 
schoolfruit! Dat betekent dat we 
op drie dagen gratis fruit krijgen. U 
hoort van ons wanneer het fruit 
aangeleverd wordt. We willen de 

kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in 
hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, 
sport en spel. Op school eten we op woensdag, donderdag en vrijdag fruit. Wilt u op die 
dagen uitsluitend fruit meegeven aan uw kind(eren)?  
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11 oktober  Anna Zweverink   groep 7a 
18 oktober  Leonoor Geurts    groep 7b 
22 oktober  Aline van den Hoorn   groep 7a 
22 oktober  Hendri van den Hoorn  groep 7a 
24 oktober  Jelte van der Haar   groep 7b 
24 oktober  Aaron van Middendorp  groep 8 
25 oktober  Amy Dekker    groep 1-2 
26 oktober  Lisa van Manen    groep 8 
27 oktober  Laura Blankespoor   groep 8 
31 oktober  Sophie Kruijthoff  groep 3-4 
31 oktober  Silas den Otter    groep 6 
31 oktober  Seth Steiner    groep 3 

  
4 november  Isabella Hermsen   groep 7b 
4 november  Isa van de Lagemaat   groep 2 
5 november  Seth van de Kuilen   groep 3-4 
5 november  Gerwin van Rootselaar  groep 4 
6 november  Amy Arends    groep 1-2 
6 november  Sara Bakkali    groep 2 
7 november  Julie de Boer    groep 3-4 
8 november  Maartje Zuiddam   groep 7b 

 
 
 

Wij zijn jarig 


