
 

 
 

 
 

Als we bidden, mogen we vol vertrouwen zijn. Want God luistert naar ons als 
wij hem iets vragen dat past bij Zijn wil. 

1 Johannes 5:14 
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 Agenda 

24 – 28 februari  Voorjaarsvakantie 
11 maart  Biddag 
27 maart   Nieuwsbrief  

 

  Studiedagen 
   2 april 

24 juni 
 
 

Vrije dag 
10 april: Goede Vrijdag – alle kinderen vrij 
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Toon Schoonderbeek 
Op 24 januari werd de kleine Toon geboren! Hij is het lieve broertje van Lars (groep 2) en 
Bram. Op het kaartje staan de mooie woorden ‘Uit liefde ontstaan, met liefde gedragen, vol 
liefde verwacht’. Sander en Marielle, van harte gefeliciteerd met dit grote wonder.  
 
Afscheid van juf Betsy 
Zoals u waarschijnlijk weet gaat juf Betsy De Wheemschool na 19 jaar verlaten. Dit is voor 
ons een verlies. Ze heeft als groepsleerkracht, onderbouwcoördinator en als 
plaatsvervangend directeur veel goed werk voor onze school gedaan. Aan de andere kant 
zijn we ook trots op juf Betsy, omdat zij directeur wordt op de Prins Willem Alexander School 
in Barneveld. Voor haar een mooie uitdaging en we zijn er van overtuigd dat deze school een 
uitstekende directeur krijgt. We wensen Betsy Gods zegen toe! 
 
Bericht van Betsy 
Dankbaar, dat woord past het best bij hoe ik mij voel. Wat een fantastisch afscheid mocht ik 
nemen van De Wheemschool. Woensdagochtend werd ik toegezongen door alle kinderen 
van de school. Ontroerend! Ook nam ik afscheid van BijdeHandjes en waren er veel ouders 
die een hand kwamen schudden. Maar dat niet alleen, ik werd ook enorm verwend. Veel te 
gek! Ook de kaartjes met warme woorden deden mij goed. Gelukkig blijven we lekker in 
Voorthuizen wonen dus zeg ik 'A Dieu'. En: bedankt voor alles!  
 

Nieuwe collega’s 
Door de verhuizing van Geertje, de pensionering van Ada als IB-er, het vertrek van Betsy en 
het starten van een dertiende groep zijn er vacatures op onze school ontstaan. We zijn blij u 
te kunnen melden dat wij al een drietal collega’s hebben benoemd. Graag willen we hen 

alvast voorstellen: 
 
Juf Sanne Vels. Zij begint op 01 april 2020. Ze gaat dan de onderbouw 
ondersteunen op de dinsdag, donderdag en af en toe op de woensdag. 
Na 01 augustus wordt Juf Sanne groepsleerkracht in de onderbouw. 
  
  

 
 
Juf Nathalie van Ginkel. Zij begint op 01 augustus 2020 op onze school. Ze 
wordt groepsleerkracht in de onder/middenbouw.  
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Meester Rick Marsman. Hij start op 01 augustus 2020 op De Wheemschool 
in de onder/middenbouw. 
 
 
 

In welke groep zij leerkracht worden, is nu nog niet duidelijk. We zijn nog niet met de 
groepsverdeling voor het schooljaar 2020-2021 begonnen. Daarnaast moeten we nog 
vacature ruimte. Mocht u geschikte kandidaten kennen, laat het ons dan weten! 
 
Taakverdeling vanaf 01 april 2020 tot 01 augustus 2020 
Vanaf 01 augustus 2020 gaat juf Ada genieten van haar welverdiende pensioen. Haar taken 
worden overgenomen door juf Simone en juf Martine. Dit betekent dat zij zich als IB-er op 
onze school zich moeten inwerken. Hiervoor hebben ze tijd nodig. Per 01 april gaat juf Sanne 
op de dinsdag, donderdag en af en toe op de woensdag de groep 3-4 van juf Simone en juf 
Martine overnemen. Juf Simone en juf Martine blijven verantwoordelijk voor de groep. 
Juf Betsy is per 01 maart niet meer werkzaam op onze school. Dit betekent dat ook haar 
taken overgedragen moeten worden. Haar taken als onderbouwcoördinator worden tot 01 
augustus overgenomen door juf Martine. Juf Betsy doet ook een aantal directietaken, zodat 
meester Gert bestuurstaken voor de Stichting kan doen. Deze taken worden overgenomen 
door juf Annemieke die ook bovenbouwcoördinator blijft. 
Op deze wijze vertrouwen we erop dat we ook de komende periode goed onderwijs op De 
Wheemschool kunnen blijven geven. 
 
Biddag 
Op woensdag 11 maart is het biddag. ‘s Middags is er een dienst om 14.30 uur speciaal voo 
kinderen in Bethabara. Het thema is; Vraag gerust!........over een indrukwekkend gebed, een 
wereldwijd gebed en een gebed voor elke dag. U bent allemaal van harte welkom! 
 
Lerarentekort  
Zoals u gemerkt heeft is door ons niet deelgenomen aan de landelijke stakingen, maar we 
zien wel de noodzaak om iets te laten horen en merken. Graag geven wij een positief signaal 
over het werken in het onderwijs. Wij genieten dagelijks van het werken met de kinderen op 
onze school. We zijn blij met de nieuwe CAO die is afgesloten en merken het effect van de 
werkdrukgelden die we in kunnen zetten. Toch wordt binnen de Stichting Hervormde 
Scholen het lerarentekort steeds meer voelbaar. Er zijn nauwelijks invalleerkrachten 
beschikbaar en als een collega ziek is, lossen we dat als team op. Dat kunnen we natuurlijk 
niet lang volhouden! We hopen op uw begrip als er toch groepen naar huis gestuurd worden 
omdat wij geen inval hebben kunnen regelen.  
 
Terugblik studiedag 
Op de studiedagen komen belangrijke onderwerpen aan bod die de groepsleerkrachten in 
staat stellen nóg beter te worden in het vak. De ochtend hebben we met elkaar gesproken 
over de Cito-opbrengsten. 
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De opbrengsten van alle groepen hebben we naast elkaar gelegd en met elkaar besproken. 
Collega’s kregen de gelegenheid om de analyse van hun groep te maken. Gelukkig zijn de 
resultaten op enkel uitzonderingen naar boven het landelijk gemiddelde. 
Gert heeft het team bijgepraat over de bekwaamheidsdossiers. Het doel daarvan is het op 
peil houden van de professionaliteit van de collega’s. ’s Middags zijn we aan de slag gegaan 
met de Techniek Torens. Daar gaat u binnenkort meer over lezen in de nieuwsbrief! Het was 
een interessante dag waarin we veel geleerd hebben.  
 
Oudercommissie 
Aan het einde van dit schooljaar zullen Willienda Wisse  en Caroliene Kampert  afscheid 
nemen van de oudercommissie en zijn wij dus op zoek naar jou. Wij zoeken versterking van 
twee ouders. Ben jij die enthousiaste moeder of vader, meld je dan aan. Als oudercommissie 
zijn wij een ondersteunende factor binnen De Wheemschool voor hulp bij activiteiten die 
georganiseerd worden. Denk aan bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstviering, musical en 
Koningsspelen. De samenstelling van de oudercommissie is nu acht moeders en twee vaders. 
Kun jij jezelf vinden in de onderstaande kreten stuur dan een mail naar Gert, 
directie@wheemschool.nl  of naar Marleen van Reenen, voorzitter OC, 
wimmarleen@hetnet.nl  
  

SAAMHORIGHEID     ENTHOUSIASME 

BETROKKENHEID  

GEZELLIGHEID  

NIET OMDAT HET MOET  MAAR OMDAT HET KAN   

 
Parkeren voor de garageboxen 
Mogen wij weer even aandacht voor het parkeren? Er wordt steeds vaker voor de 
garageboxen geparkeerd. Als de buurtbewoners niet bij of uit hun garage kunnen is dat erg 
vervelend; u begrijpt de frustratie die dan ontstaat! Dus nogmaals: er mag niet voor de 
garageboxen geparkeerd worden.  
 
(G)MR nieuws 
Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 4 leden: twee 
gekozen door de ouders en twee gekozen door het personeel. De MR van onze school vormt 
samen met de MR van de Koningin Wilhelmina School de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). De (G)MR vergadert in principe vier keer per jaar. De MR 
van elke school vergadert meestal vooraf of aansluitend aan een GMR vergadering. Twee 
vergaderingen zijn gemeenschappelijk met de Raad van Toezicht van de Stichting.  
 
De (G)MR is bevoegd om alle zaken die met de organisatie van de school te maken hebben 
te bespreken en kan hiervoor aan de directeur/bestuurder voorstellen doen en standpunten 
kenbaar maken. We willen als GMR heel graag een doorgeefluik zijn vanuit de ouders naar 
het bestuur en andersom. Dit betekent dat u met al uw vragen en opmerkingen over 
onderwijs of de school en haar beleid naar de GMR kunt komen. Als we een open 
communicatie hebben, profiteren de school en onze kinderen hiervan.  

mailto:directie@wheemschool.nl
mailto:wimmarleen@hetnet.nl
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Vacature (G)MR 
Door het vertrek van Nanny Bergers ontstaat er een vacature binnen de MR van  
De Wheemschool. Als u interesse heeft of hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen 
met Gert de Vries.  
 
Student in groep 5 
Mijn naam is Robin van der Plas, 24 jaar oud en zit op de PABO (Christelijke Hogeschool Ede). 
Op dit moment woon ik in Bunschoten-Spakenburg. Mijn hobby's zijn fitness, snowboarden 
en wandelen in de natuur. Mijn passie ligt bij het les geven. Ik vind het geweldig om te zien 
wanneer kinderen vooruitgang boeken en daarin plezier beleven. Ik kijk ontzettend uit naar 
deze stage periode en ik ben klaar voor nieuwe uitdagingen! 
 
Wijziging schooltijden 
Dank u wel voor het invullen van de enquête! Het geeft ons een goed beeld van waar de 
behoefte liggen. We zijn blij met uw betrokkenheid. De aankomende periode gebruiken wij 
voor de analyse van de gegevens. Voor alle duidelijkheid vindt u onderstaand het tijdspad: 
 

 
januari  2020 Uitzetten van de ouderpeiling  

maart 2020  ● Schoolleiding formuleert aan de hand van de peiling een voorstel tot 
het al dan niet wijzigen van de schooltijden. Voorstel wordt 
voorgelegd aan de MR.  

● Oudergeleding MR en de personeelsgeleding MR hebben 
instemmingsbevoegdheid.  

● Stemt de MR in dan is het voorstel bindend 

 Uiterlijk april 2020  
Ouders worden geïnformeerd over de schooltijden voor het schooljaar 
2020-2021  

 
Kleuterpraat  
Juf wringt zich tussen twee rijtjes kleuterstoeltjes heen. Ging wat hobbelig zeg maar. 
Kleuter: ik denk dat je even naar Loes moet? 
Juf: naar Loes? Wie is dat? 
Kleuter: dat is voor als je dikke billen hebt. Daar gaat mama ook heen. 
Juf: en wat doet Loes dan? 
Kleuter: dan moet je daar in de wipstoel zitten en krijg je warme chocolademelk!  
 
Kind: Juf, ik ga op zwemles. Dan ga ik leren zonder armen of benen te zwemmen. 
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Jarigen  in februari en maart 

 

FEBRUARI  
  
21    Iftin Versteeg      groep 4 
27    Elsa Smelt      groep 1-2 
 
MAART 
 
1    Jasmijn Runhaar     groep 1-2 
2    Roel van den Heuvel     groep 4 
3    Levi Koelewijn     groep 2 
3    Isa-Linde Rensen     groep 4 
4    Michiel van Bommel     groep 6 
5    Catlin Dijkhuizen     groep 1-2 
5    Esmé Groenevelt     groep 6 
6    Pieter Lokhorst     groep 5 
8    Roan van Middendorp    groep 2 
10    Isolde van Donkersgoed    groep 2 
11    Hanna Bunt      groep 6 
12    Davey van Middendorp    groep 7a 
15    Isa van Middendorp     groep 5 
16    Cas van Reenen     groep 8 
17    Tess Overeem     groep 2 
19    Daan de Geijter     groep 1b 
19    Bobby Verhoef     groep 3 
20    Jarina Liefting      groep 1b 
21    Mathëus van de Glind    groep 5 
22    Jente Smit      groep 3 
23    Robin Livestro     groep 5 
26    Jawa Alsayed      groep 3-4 
26    Rens Arends      groep 7a 
26    Cato Rense      groep 7a 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.carnavalsland.nl%2Forbz-ballon-happy-birthday-stippen.html&psig=AOvVaw22mH7MUxawbyKZEr1kgqGt&ust=1581408908282000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDL8LPFxucCFQAAAAAdAAAAABAQ

