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Agenda
Oktober
Do 11

Inzameling oud papier

Zo 14

Afsluiting SKG‐project najaar
voor de KWS 09.30u. in de Dorpskerk

Ma 22

Herfstvakantie t/m vrijdag 26 oktober

Ma 29

Eerste schooldag na de herfstvakantie
We verwachten de kinderen om 08.45
uur in school
Er is hoofdluiscontrole

November

Wo 07

Dankdag voor voedsel en werk
Er is ’s morgens gewoon school
14.30u. Dankdagdienst in Bethabara
voor kinderen en ouders

Do 08

Inzameling oud papier

Beste ouder/verzorger,
In en om school genieten we van de mooie nazomer en de beginnende
herfst. Door de dagen heen rustig en zonnig weer. In de pauzes genietende
kinderen die zich koesteren in de zon en bergen jassen bij de deur van de
school. Met zonder jas buiten noemden we dat vroeger.
In school wordt heerlijk en ontspannen gewerkt. We leren en we werken en
leggen dag na dag een waardevolle basis voor de toekomst van de kinderen.
We zien op bestuursniveau terug op een goed en positief inspectiebezoek.
Na de goed beoordeelde bezoeken in 2017 was de inspectie waarderend
over wat we op bestuursniveau als Wheemschool en KWS hebben
ontwikkeld en neergezet in de afgelopen jaren.
We kregen waardevolle adviezen voor verder ontwikkeling waar we onze
winst mee kunnen doen.
Het is bijna herfstvakantie. Na acht weken school in dit schooljaar! Een week
om andere dingen te kunnen doen, afstand nemen en opladen voor de
volgende periode. We hopen dat u er samen met uw kinderen van kunt
genieten.
Namens het team, Herman Hofman.
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Project najaar SKG Door DIK & dun
School Kerk Gezinsdienst KWS zondag 14 oktober Dorpskerk Voorthuizen
Op zondag 14 oktober is in de Dorpskerk om 09.30 uur de School‐Kerk‐Gezinsdienst voor de Koningin Wilhelmina School.
Het thema van de dienst is “Door dik en dun”.
Dit sluit aan bij de christelijke kinderboekenmaand waar we op school mee bezig zijn in de weken van oktober.
In de dienst zal het verhaal centraal staan van de vier vrienden die hun zieke vriend bij Jezus brengen. Het verhaal staat in
de Bijbel in Marcus 2 vers 1 t/m 13.
De liederen die we in de dienst gaan zingen passen ook bij dit thema. De themapsalm is Psalm 119 vers 32. Het themalied is
‘Wat een Vriend, wat een Vriend.’
Allen van harte welkom.

Afwezig door ziekte
Juf Carolien
Er is de achterliggende tijd veel voorbij gekomen in het leven van juf Carolien. Het is goed dat er voor haar nu even een
time out is. We hopen en bidden dat dit haar goed doet.
De juf werkt niet tot de herfstvakantie.
Op maandag en dinsdag wordt zij deze weken vervangen door juf Janneke.
Op de woensdagen werkt juf Janine extra.
We zijn dankbaar voor hun extra inzet, waardoor de kinderen dezelfde gezichten zien.
Het adres van juf Carolien is: Akkerwinde 38, 7322 DJ Apeldoorn
Als er nieuws is dan geven we dat aan de ouders van de groep door.
Wanneer u nog vragen hebt spreek me gerust aan bij de deur of loop even bij me binnen.
Directeur Gert de Vries De Wheemschool
Op vrijdag 5 oktober vertelde mijn collega directeur‐bestuurder van De Wheemschool dat hij longontsteking had.
Dat na verkoudheid en grieperig zijn.
Het antibioticum dat werd voorgeschreven gaf niet het gewenste resultaat op verbetering.
Zijn toestand ging achteruit, waardoor er op zondag een ziekenhuisopname volgde.
Op dit moment is Gert hard ziek en zijn er zorgen om zijn gezondheid.
Laten we bidden voor gezegende behandelingen en om herstel.
Voor mij, Herman Hofman, betekent het dat ik nu ook af en toe in De Wheemschool ben en dat er bestuurlijk meer voorbij
komt. Samen met de collega’s van beide scholen zorgen we er voor dat het belangrijkste werk gedaan wordt.
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Aangenaam …
Graag wil ik mijzelf in het kort aan u voorstellen.
Mijn naam is Hannah van de Kraats, ben 32 jaar, 8 jaar gelukkig getrouwd met Mark en trotse moeder van onze zoon Jip.
Hij is nu 2 ½ jaar oud. Wij wonen met ons gezin in Lunteren.
Het werken met kinderen heeft mijn passie. Na mijn opleidingen (SPW en Maatschappelijk Werk) ben ik onder andere
werkzaam geweest als maatschappelijk werker en als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf.
Sommigen van u hebben mij wellicht al door de school zien lopen.
Per 1 september vervul ik de nieuwe rol als onderwijsondersteuner binnen de school en ben aanwezig op dinsdag,
woensdagochtend en donderdag.
Mijn werkzaamheden zijn verdeeld over de diverse groepen en bestaat nu onder andere uit het (extra) ondersteunen en
begeleiden van leerlingen, in groepjes of individueel.
Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en om deel te mogen uitmaken van dit enthousiaste team! Ik vind het
fijn om dit mogen doen vanuit de christelijke visie en de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving te bieden, waarin zij
zich prettig voelen en kunnen ontwikkelen.
Ik kijk er naar uit u en uw kinderen te ontmoeten!

Inspectiebezoek aan onze Stichting
In september heeft het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen inspectie bezoek gehad.
De inspectie onderzocht aan de hand van documenten, gesprekken met de RvT/GMR en op één van de scholen (de
inspectie heeft gekozen voor De Wheemschool) of het bestuur zijn werk gedegen doet.
Op 25 september hebben Herman Hofman en Gert de Vries (bestuurders van de Stichting) een eindgesprek gehad met de
inspectie. Dit was een goed en open gesprek. De inspectie heeft ons aangegeven dat we op alle aspecten voldoen aan de
kaders van de inspectie. We mogen daar trots op zijn, zeker als we onze startpositie in ogenschouw nemen.
We zijn dan ook blij en dankbaar dat we er, na het inspectie onderzoek in 2017 op de beide scholen, opnieuw goed
uitkomen met het onderzoek op bestuursniveau.
In de loop van oktober ontvangen we het officiële rapport van de inspectie. Hier staan de resultaten en de aanbevelingen in
om ons onderwijs in de scholen van de Stichting nog beter te maken. Deze gaan we gebruiken voor het nieuwe schoolplan
2019‐2023 dat dit schooljaar door het bestuur en de scholen ontwikkeld wordt.
We danken u, ouders, voor het vertrouwen in en de betrokkenheid op onze scholen. We houden u op de hoogte.

Juf Francisca heeft een dochter gekregen
Op woensdag 19 september 2018 is in het gezin van juf Francisca Kroes een dochter geboren.
Zij kreeg de naam Milou.
We feliciteren de juf, haar man Matthijs en zus Nikky met dit prachtige geschenk van God.
We zijn dankbaar dat het goed mag gaan en wensen en bidden dat zij met elkaar een fijne tijd hebben.
Het adres van de juf: Fam. M. Kroes, Potgieterstraat 52, 3771 GZ Barneveld.
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Heidag MT KWS donderdag 11 oktober
Dagthema: ‘Op weg naar 2019‐2023’
Ook dit schooljaar organiseert het MT van de KWS enkele Heidagen.
Dagen waarop we op een plek buiten de school met het MT plannen maken voor de ontwikkelingen die we met school
willen gaan maken. Even ongestoord werken met daar de focus op.
Het MT bestaat uit Herman Hofman, directeur; Carolien van der Sluijs, onderbouwcoördinator; Bertine Looijen,
bovenbouwcoördinator en Hannie Boer, Intern Begeleider.
Het dagthema deze keer is ‘Op weg naar 2019‐2023’.
Voor deze periode gaan we een schoolplan maken met de ontwikkelthema’s van school en onderwijs voor die jaren.
Mede door de inspectiebezoeken in 2017 bij de school en pas geleden bij het bestuur kiezen we er voor om de
inspectiestandaard “Zicht op ontwikkeling” centraal te stellen. Daar omheen kunnen we alle andere ontwikkelingen voor
die jaren een plaats geven. Dat geeft samenhang en verbinding tussen de onderdelen.
De plannen die we voor de KWS gaan maken moeten passen bij het strategisch beleid dat het bestuur voor de komende
jaren formuleert. Dit betekent dat de beide directeur‐bestuurders, Gert de Vries en Herman Hofman, een strategisch beleid
maken voor die jaren. Niet uit de losse pols, maar gebaseerd op trendanalyse en maatschappelijke ontwikkelingen en de
evaluatie van de vorige schoolplannen. En zij nemen dan ook de aanbevelingen vanuit de inspectierapporten mee.
Het is een prachtige uitdaging om vier jaar vooruit te gaan kijken en met elkaar goede plannen te maken die er voor zorgen
dat we alle kinderen van onze scholen zo goed mogelijk en passen onderwijs kunnen geven in een goede sfeer met
gemotiveerde en bekwame medewerkers.

Liedrooster komende weken
Met de liederen die we aanleren geven we de kinderen liederen mee voor onderweg.
Liederen spelen een belangrijke rol in het leven van mensen. Ze geven bij blijdschap en verdriet woorden aan wat we
ervaren en te verwerken hebben. Wij mogen dat doen met het christelijke lied.
De liederen worden elk jaar met zorg uitgekozen, zodat er de nodige variatie is.
Op de website van de school en in de kalender staat het hele rooster. Daar staan ook de teksten van de liederen.
Thuis zingen en mee oefenen stellen we op prijs. Zo werken we samen aan hetzelfde.
Datum

Groep 1‐4

Groep 5‐8

Maandlied 1‐4

Maandlied 5‐8

Opmerking
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