
 
 

   
May the miracle of Christmas 

fill your hart with joy! 
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Agenda 

18 december Kerstfeest voor de 
kleuters 

 
19 december Kerstfeest groepen 3 

t/m 8 op school 
 

   20 december  Kleuters vrij 
 
   20 december  12 uur: groep 3 t/m 8 vrij 

 
6 januari 1e schooldag na de 

Kerstvakantie  
 
6 en 7 januari  Luizencontrole 
 
15 januari GEEN STUDIEDAG – die is 

verplaatst naar 5 februari 
 
16 januari  Groepen 3,4 en 5 

schaatsen 
 
17 januari  Groep 6, 7 en 8 

schaatsen  
 

   24 januari   nieuwsbrief 
 

Studiedagen: 
5 februari 

2 april 
24 juni 

 
Vrije dag: vrijdag 10 april – Goede Vrijdag  
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Kerstvieringen  
De kinderen van groep 1 en 2 vieren Kerst in 
hun eigen groep. Dat gebeurt op woensdag 
18 december van 19-20u. Ieder kind mag 
twee volwassenen meenemen. De kinderen 
van groep 3 t/m 8 vieren het kerstfeest op 
donderdag 19 december om 19u in de groep  
met de eigen leerkrachten. Dit jaar zijn er 
geen ouders bij. Om 19.50u ontmoeten we 
elkaar (ouders en kinderen) met koffie/thee 
en voor de kinderen koude chocolademelk op 
het plein en zingen we samen enkele liederen. 

De kinderen van groep 1 en 2 zijn op 20 december vrij.   
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 begint de kerstvakantie op vrijdag 20 december om 12u.  

 
Juf Ada 
Aan het eind van dit schooljaar hoopt juf Ada afscheid te nemen om van een welverdiend 
pensioen te gaan genieten. De afgelopen jaren heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor 
onze school. In voorgaande jaren hebben veel kinderen van haar expertise kunnen genieten; 
de laatste jaren heeft zij competenties ingezet om de leerkrachten te begeleiden.  
Juf Martine en juf Simone worden de opvolgers. Op dit moment zijn zij zich aan het 
bekwamen als IB’ers. We hebben er alle vertrouwen in dat juf Martine en juf Simone hun 
nieuwe taak toegewijd op gaan pakken. 

 
Vacatures 
Er ontstaan een aantal vacatures in onze school. Dat heeft een aantal redenen: aan het eind 
van het jaar hoopt juf Ada met pensioen te gaan, gaat juf Geertje verhuizen en komt er een 
13e groep.  We zijn op zoek naar mensen die in de onder- of middenbouw willen werken. 
Heeft u interesse of kent u iemand die op zoek is naar een leuke baan bij ons op school? Laat 
het ons weten!  

 
Wijziging schooltijden 
In de afgelopen maanden is er door de schoolleiding, de leerkrachten en de MR van De 
Wheemschool meerdere malen gesproken over de huidige schooltijden. Verschillende 
factoren waren hier de aanleiding voor:  

 Het aantal ouders neemt toe dat gebruik maakt van opvang, met name in de 
onderbouw  

 Veel kinderen gaan nu nog tussen de middag thuis eten 

 Voor kinderen die op school blijven is de middagpauze lang 
 

Eén van onze kernwaarden is ontspannen. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen 
en leerkrachten een middagpauze hebben waar ze even tot rust kunnen komen op school 
dan wel thuis.    
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Op grond van bovenstaande punten en het advies van de MR organiseren de schoolleiding 
en de MR in januari 2020 een peiling over de schooltijden. Voor de kerstvakantie ontvangt u 
een mail waarin wij u informeren over de peiling.         

  

Kinderkoor gestopt  
Het kinderkoor Jedidja is gestopt. Er zijn te weinig leden om door te gaan. U bent van harte 
welkom op 25 december om 16.00 uur in Bethabara voor het laatste optreden.  

 
Schaatsen 
Ook dit jaar gaan wij weer lekker schaatsen op de ijsbaan 
in Ede.  Groep 3, 3/4, 4 en 5 op donderdagmiddag 16 
januari 2020 van 14.00 - 15.00 
Groep 6, 7a, 7b en 8 op vrijdagmiddag 17 januari 2020 
van 14.00 - 15.00 
 
De kinderen mogen hun eigen schaatsen meenemen mits 
het geen ‘noren’ zijn.  Je kunt daar ook voor € 4,00 
schaatsen huren. Het dragen van handschoenen is 
verplicht! Ter zijner tijd kunt u zich via Parro opgeven als 
begeleider/rijder. Wij hopen op veel schaatsplezier! 

 
Schooldammen 
Dam Vereniging Voorthuizen (DVV) dit jaar weer een schooldamtoernooi. Het evenement 
vindt plaats in de kerstvakantie op 3 januari 2020 in ’t Trefpunt. De aanvang is om 13:00 uur 
en rond 16:00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. U kunt uw kind hiervoor zelf opgeven. 
Kinderen van de bovenbouw krijgen via Parro de uitnodiging.  

 
Oud papier 
Helaas gaat het inzamelen van oud papier bij De Wheemschool per 20 december 2019 
stoppen. De gemeente trekt de subsidie in en wij moeten voor het afvoeren van het papier 
met ingang van 1 januari 2020 gaan betalen.  Hartelijk dank dat u zoveel jaar het papier bij 
ons gebracht hebt.  
 

Musical Jona 
De Vliegende Speeldoos gaat in de Gereformeerde Kerk een musical instuderen in één dag. 
In de bijlage vindt u meer informatie. 
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13 december Sarah Doest    groep 3-4 
17 december  Raïsa van den Bosch   groep 1a 
17 december  Selena Klümann    groep 7a 
17 december  Fenne Smit     groep 1-2 
17 december  Roxy Versteeg    groep 7b 
18 december  Luca Liefting   groep 6 
22 december  Elise van de Fliert    groep 5 
26 december  Jesper van de Lagemaat   groep 5 
26 december  Terry Versteeg    groep 4 
27 december  Nina Nagelhout    groep 2 
30 december  Asya Demirel    groep 6 

 
1 januari  Lucas Niesing    groep 4 
1 januari   Thirza Vedder    groep 3-4 
5 januari   Alen Alsayed    groep 2 
5 januari   Stijn van Butselaar   groep 1a 
6 januari   Tim Oosterbroek    groep 5 
6 januari   Naomi van Woerden   groep 4 
6 januari   Thom Zwart    groep 5 
7 januari   Julia van de Munt    groep 2 
13 januari   James van Deutekom   groep 1a 
15 januari   Annelie van de Lagemaat groep 7b 
15 januari   Livia Lubbers     groep 7a 
16 januari   Luuk Meijer     groep 4 
19 januari   Sep Zuiddam     groep 3-4 
20 januari   Kim Besselsen     groep 7a 

 

Wij zijn jarig… 
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