
 
 

 
 

                Als je vertrouwen hebt hoef je niet de gehele trap te zien  
om de eerste stap te zetten 

Martin Luther King  
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Agenda 

27 - 31 januari Inloopochtenden 
5 februari Studiedag; kinderen vrij 
5 februari              Open ochtend nieuwe 

ouders en kinderen  
12 februari Rapport mee  
13 februari 10-minuten gesprekken 
16 februari  School-kerk-gezinsdienst  
17 februari 10-minuten gesprekken 
19 februari Meesters- en juffendag 
21 februari Continurooster: groep     

5 t/m 8 om 14.15u vrij  
  
 
 

  Studiedagen 
   5 februari 

2 april 
24 juni 
 
 

Vrije dag 
10 april: Goede Vrijdag – alle kinderen vrij 
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Inloopochtenden 
In de week van 27 – 31 januari nodigen wij u uit voor een kijkje in de groep van uw 
kind(eren). Graag laten wij u zien waar de leerlingen mee bezig zijn. Van 08.45-09.00 uur 
staan de deuren van onze school wagenwijd voor u open.  
 

Studiedag 
Op 5 februari gaan wij als team ons verder bekwamen in Zicht op Ontwikkeling. Dit thema 
staat centraal tijdens de professionalisering. Het leert ons om de opbrengsten van de 
kinderen diepgaand te analyseren. Daarnaast staan de bekwaamheidsdossiers en de 
kwaliteitskaarten op de agenda. U ziet het, wij doen ons uiterste best om onze kennis en 
vaardigheden te verbeteren en te ontwikkelen.  
 

Open ochtend nieuwe leerlingen 
We organiseren, samen met de andere scholen in Voorthuizen, op 5 februari een open 
ochtend. Nieuwe ouders zijn dan met hun kinderen welkom bij ons op school. Kent u 
mensen in uw omgeving die een school zoeken voor hun kind? Attendeer ze dan op deze 
ochtend. 
 

Rapport 
Na een periode van hard werken krijgen de kinderen op woensdag 12 februari het rapport 
mee. Middels ParnasSys heeft u de vorderingen van uw kind kunnen volgen. Het rapport zal 
dus waarschijnlijk voor weinig verrassingen zorgen.                                                                         
De opbrengsten van de toetsen worden in ParnasSys gezet. Let op: daarna hebben de 
groepsleerkrachten tijd nodig om de analyse te maken! Tijdens de 10 minuten gesprekken 
kunnen de opbrengsten besproken worden.                                                                                              
Mocht u uw kind niet kunnen volgen dan kunt u contact opnemen met onze ICT’er meester 
Martijn (Martijn@wheemschool.nl ) 
 

10-minuten gesprekken 
Graag nodigen wij u uit voor de 10-minuten gesprekken die gepland staan. Wij zijn er blij 
mee dat u altijd zo’n grote betrokkenheid laat zien door de hoge opkomst. In de literatuur 
wordt dit  educatief partnerschap genoemd: contact tussen groepsleerkrachten en ouders 
(elkaar informeren, verwachtingen uitspreken, de voorgang van de kinderen bespreken, 
nieuwsbrieven versturen en lezen). Er zijn nog meer vormen van ouderbetrokkenheid, 
daarover in de volgende nieuwsbrief meer. Via Parro kunt u zich inschrijven voor de 10 
minuten gesprekken.  
 

School-kerk-gezinsdienst 
Op zondag 16 februari is de SKG-dienst in Bethabara. Deze dienst begint om 10.30 uur.  
Het thema is 'Make a difference'. Het verhaal van Zacheüs zal centraal staan. Hij ging Jezus 
volgen en maakte toen hele andere keuzes. In de week voorafgaand aan deze dienst worden 
verschillende bijbelverhalen verteld die over dit thema gaan. We oefenen ook de liedjes op 
school, zodat de kinderen lekker mee kunnen zingen in de dienst. Van harte welkom! 
 

mailto:Martijn@wheemschool.nl
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Meesters- en juffendag 
Meester Gert heet op 19 februari  de kinderen welkom op het plein. Daarna begint de 
ochtendgymnastiek o.l.v. de meesters en juffen. Ook wordt er voor een leuke voorstelling 
gezorgd. Wilt u een financiële bijdrage leveren? Heel graag, via Parro ontvangt u een 
betaalverzoek.  
 
IEP Eindtoets 
Vanaf dit schooljaar stappen wij over van de Centrale Eindtoets naar de IEP Eindtoets.  
Met de IEP Eindtoets worden de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen 
gemeten. Bij het ontwikkelen van de IEP Eindtoets is er voor gezorgd de leerlingen een zo 
optimaal mogelijke toets ervaring te bieden. 
De leerlingen van groep 8 hebben we ook betrokken in het proces om de juiste Eindtoets te 
kiezen, die het beste past bij onze school. Een aantal opmerkingen die genoemd werden: 
overzichtelijk, ziet er leuk uit, niet te druk, korte en duidelijke vragen, ziet er niet echt uit als 
een toets.  
De uitslag van de Eindtoets laat zien welk niveau de leerlingen hebben op het gebied van 
bovengenoemde onderdelen. Ook laat de IEP Eindtoets uitslag zien welk type 
vervolgonderwijs bij een leerling past. De Eindtoets is daarmee een aanvulling op het 
schooladvies dat een leerling van de leerkracht in groep 8 krijgt. De Eindtoets wordt 
afgenomen op 15 en 16 april. We hopen dat de kinderen de toets ontspannen en 
gemotiveerd zullen maken en zo laten zien wat ze kunnen.  
 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad vertegenwoordigt alle 
kinderen van de school en mag meepraten 
over allerlei dingen die op school gebeuren. 
Ieder jaar worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 
twee leerlingen gekozen die het leuk vinden 
om in de leerlingenraad te gaan. De 
verkiezing hiervoor wordt samen met de juf 
of meester geregeld. De leerlingenraad komt 
vijf keer per jaar samen met juf Annemieke 
en meester Gert om te vergaderen. Uit de 
groepen worden dan ideeën ingebracht en 
daar wordt over gepraat.                                                    
Leerlingenbetrokkenheid is erg belangrijk.  

Als leerlingen zich betrokken weten bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen 
ze zich daar ook meer verantwoordelijk voor. Door middel van het instellen van een 
leerlingenraad kunnen de kinderen meer betrokken worden bij en inbreng geven in een 
aantal dingen die op school spelen. Ook leren ze dat de vertegenwoordigers in de 
leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen, maar dat het gaat om de 
belangen van alle leerlingen, het algemeen belang. Daarom koppelen ze hetgeen wat 
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besproken is tijdens de leerlingenraad terug in de klas. Dit schooljaar is de leerlingenraad 
twee keer bij elkaar geweest en zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:  

 wat gaat er goed op de Wheemschool en wat kan er verbeterd worden wat betreft 
lesgeven 

 inrichting van de school 

 omgang met elkaar  

 schoolplein 

 toiletgebruik 

 leerplein en stilteplekken netjes houden.  

De volgende leerlingen vertegenwoordigen dit jaar de leerlingenraad: Dylan van Beek en 
Anne van Besselsen (groep 5), Sven Overeem en Marleen Redert (groep 6), Fabio Mulder en 
Selena Klumann (groep 7a), Maartje Zuiddam en Brian Hardeman (groep 7b), Luc Hemmers 
en Laura Blankespoor (groep 8). 
 

Kunstwerk van Roos 
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Januari  
 
 
 

26    Kaylee Bal      7a 

27    Steef Vels     1b 

28    Lieke Overeem     7a 

29    Manon van Donkersgoed  1a 

29    Sem Oosterbroek     2 

29    Jessie Pietersma    5 

29    Levi Verhoef    7b 

30    Vince Pietersma     3-4 

 

 

Februari  
 
 

2    Jan Davelaar     1a 

2    Leah Geurtsen     7b 

3    William van den Broek    1-2 

4    Keano van Beek     3-4 

4    Guus Kulk      7a 

5    Marleen Redert     6 

6    Luca Verkade     3-4 

7    Xander de Jong     7a 

7    Femke Mulderij     5 

7    Keano van den Top    2 

7    Anouk Zandbergen    5 

8    Sophie de Vries     2 

11    Isa van Westerneng    7a 

15    Ninte van den Berg    5 

18    Ilse Overeem     3-4 

21    Iftin Versteeg     4 


