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CONTACTGEGEVENS 

 

 

 
 

AGENDA 

Kerstviering voor  
groep 1 t/m 8 

vrijdagmiddag 17-12  
voor iedere groep in 

de eigen klas 

Begin van de verlengde 
kerstvakantie 
voor groep 1 t/m 8 
(i.v.m. de 
coronamaatregelen) 

vrijdag 17 december 
om 14.15 uur 

t/m vrijdag 07-01-
2022 

Studiedag maandag 07-02 

1e Rapport  
mee naar huis 

vrijdag 11-02 

Rapportgesprekken 
week van 

14 t/m 17-02  

Carnavalsviering 
Hangt af van de 

coronamaatregelen, 
nader bericht volgt.  

Carnavalsvakantie 
maandag 28-02 

t/m 
vrijdag 04-03 

 

SCHOOLLEVEN IN CORONATIJD               

De afgelopen tijd is voor iedereen weer 
turbulent geweest. De maatregelen 
omtrent Corona veranderen regelmatig. 
Op maandag horen we dat het 
snottenbellenbeleid weer wordt ingezet 
en een paar dagen later hoeven we voor 
een lichte verkoudheid niet meer naar de 
GGD, maar mogen we thuis testen. 
 
Ik ben wederom trots op onze 
leerkrachten die zowel kinderen in de 

groep lesgeven als de kinderen die in 
quarantaine zitten. Zo mooi om te zien 
hoe ze de kinderen, via de chromebooks, 
samen laten werken met kinderen die 
thuis zijn. Ik kijk af en toe even mee en zie 
dan blije gezichten, van de uit huis 
werkende kinderen, op de chromebooks. 
Als ik vraag of ze het fijn vinden om zo 
contact te hebben, krijg ik altijd een 
positief antwoord.  
 
Ik ben ook trots op onze kinderen. Ze 
helpen elkaar goed vanuit school in huis 
en andersom. Ze kunnen heel makkelijk 
omschakelen van het werken in de groep 
naar het samenwerken op de 
chromebooks met iemand thuis. Of vanuit 
huis werken en dan weer in de klas. We 
gaan naar school, naar huis, naar school, 
naar huis…. We hoorden het op de 
televisie van de Snottebellekes; het was 
grappig, maar wel de realiteit. En ja, nu 
gaan we dus weer naar huis. De 
kerstvakantie start vroeger dan verwacht. 
 
Ook de ouders verdienen een 
compliment. Jullie moeten je ook steeds 
maar weer aanpassen. Dat valt niet altijd 
mee; zelf werken en de kinderen helpen 
die af en toe met vragen komen als ze 
thuis voor school moeten werken. En nu 
weer een week de kinderen thuis, terwijl 
veel ouders moeten werken. Toch zie ik 
ouders die zich in blijven zetten! Ook 
mogen jullie al een hele tijd de school niet 
in. We missen jullie. 
 
Samen zullen we hier doorheen moeten. 
Samen is lastig in deze tijd, want we 
moeten afstand houden. Wat we normaal 
vonden is nu niet meer normaal. En dat 
duurt al een hele tijd.  



Deken Wehmeijerschool 

NIEUWSBRIEF december 2021 

28e jaargang nr. 2  
Redactie: Juf Liselotte & Juf Ans 
 

 

2 

 

We hopen dat iedereen in ieder geval 
fijne feestdagen heeft. Genieten van de 
kerstboom, de lichtjes en de gezelligheid. 
Genieten van en met elkaar. Dat kan 
gelukkig nog wel! 
Fijne vakantie en tot over drie weken. 
Conny Piels 
 

ADVIESGESPREKKEN GROEP 8 
De kinderen van groep 8 hebben de 
afgelopen tijd heel hard gewerkt aan de 
cito-toetsen. De meeste leerlingen 
hebben de belangrijkste toetsen nu 
afgerond. Een aantal leerlingen moet nog 
wat toetsen afmaken na de kerstvakantie. 
Ik 
Juf Liselotte neemt met ouders van de 
leerlingen uit groep 8 contact op om een 
afspraak te maken voor het 
adviesgesprek. De meeste gesprekken 
zullen plaatsvinden na de kerstvakantie.  
 

 
 

NIEUWE GEZICHTEN IN DE SCHOOL 
 

 

Mijn naam is Judith Sleutjes. Ik ben 58 jaar 
en woon in Den Bosch.                            

Sinds half september neem ik met veel 
plezier de taken van de intern begeleider 
waar op deze leuke, kleine dorpsschool. 
Een belangrijk onderdeel van mijn werk is 
het ondersteunen van kinderen met een 
arrangement. Daarnaast kunnen de 
leerkrachten mijn hulp inroepen. Samen 
bedenken we dan wat het beste werkt 
voor hen en voor de kinderen. 

In de afgelopen 25 jaar heb ik ervaring 
opgedaan in het onderwijs als leerkracht, 
remedial teacher en intern begeleider. 
Ook heb ik 15 jaar een eigen praktijk voor 
remedial teaching gehad. 

In mijn vrije tijd geniet met mijn vrienden 
en familie en mijn hobby’s. Ik speel 
accordeon in een klein orkestje, zit in een 
Italiaanse club om de taal te oefenen en 
volg een cursus textiel. Lekker naar 
buiten, wandelen en fietsen, vind ik ook 
leuk. 

 

Mijn naam is Lenne Raijmakers en ik kom 
twee ochtenden in de week (woensdag- 
en vrijdagochtend) vanuit Opdidakt een 
aantal leerlingen begeleiden bij de Deken 
Wehmeijerschool.  
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Ik ben in juli van dit jaar afgestudeerd aan 
de Master Klinische Kinder- en 
Jeugdpsychologie en sinds 23 augustus 
ben ik werkzaam bij de schoolservice van 
Opdidakt. Hiervoor ga ik bij verschillende 
scholen langs om leerlingen te begeleiden 
vanuit een arrangement, om leerlingen te 

begeleiden vanuit de coronasubsidie en 
om IQ-onderzoeken af te nemen en de 
Deken Wehmeijer is een van die scholen. 
Daarnaast ben ik eind augustus begonnen 
met de deeltijdopleiding PABO in Tilburg. 
Op deze manier kan ik mijn kennis en 
vaardigheden voor het werken met 
leerlingen vergroten. 

Wellicht tot ziens op de Deken 
Wehmeijerschool! 

 
 

Graag stel ik mezelf even voor. Mijn naam 
is Marianne Leijdekkers.  
Vanaf het begin van dit schooljaar loop ik 
mee op school voor de lessen taal/ lezen 
in groep 3. 
 

Ik ben meer dan 42 jaar werkzaam 
geweest als leerkracht in Boxtel op twee 
basisscholen.  Nu ik met prepensioen ben 
gegaan, heb ik tijd om me nuttig te maken 
op de Deken Wehmeyerschool. 
Op maandag, woensdag en donderdag 
ben ik zo’n twee en half uur met de groep 

3 kinderen bezig. Zo wordt de combinatie-
groep ontlast en kan groep 4 ook meer 
aandacht krijgen.  
 

Meneer John is mijn echtgenoot en samen 
hebben we twee kinderen van 33 en 34 
jaar en twee kleinkinderen van 3 en 6 
jaar. Tijdens de vakanties gaan we graag 
met de caravan op pad. 
 

De Deken Wehmeyerschool voelt als een 
warm bad. Ik ga dus nog even door.  
Ik hoop een waardevolle bijdrage te 
leveren aan het leren lezen.  
 
UIT DE LEERLINGENRAAD 
Beste ouders,  
 

De kinderraad heeft er voor gezorgd dat 
we meer spannende dyslexie-vriendelijke 
boeken krijgen op school. 
Want de kinderen die dyslexie hebben, 
zeggen dat er geen echt spannende 
boeken zijn. 
 

Maar daar komt verandering in.  
De kinderen met dyslexie kunnen vanaf 
nu een titel van een leuk boek doorgeven 
aan de kinderraad of aan de juf en de bieb 
zorgt dan dat dat boek komt. 
 

Zo kunnen zij ook nog genieten van het 
lezen. 
 

Ik hoop dat de kinderen met dyslexie 
gebruik gaan maken van de nieuwe 
boeken. 
 

Door Eloise, namens de kinderraad 
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BIEB 
De vrijwilligers van de Stichting 
Leesvoorziening Velddriel wensen alle 
kinderen, hun ouders/verzorgers goede 
feestdagen, een mooie jaarwisseling en 
een gezond en gelukkig 2022 toe! 
Een jaar, waarin de vrijwilligers de 
kinderen van DWS weer kunnen laten 
genieten van vele verhalen, gedichten en 
informatie! 
Willen we dit waar maken, dan hebben 
we in 2022 wel uw hulp nodig! 
 
Laat het niet bij een goed voornemen, 
maar meld u bij een van de  leerkrachten 
van de Deken Wehmeijerschool. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSUS TAAL THUIS EN OP SCHOOL 

Het is soms moeilijk om kinderen te 
begeleiden bij allerlei zaken. In de folder 
wordt een cursus aangeboden waarbij 
geleerd wordt te praten met je kind en je 
kind te helpen bij o.a. sociale media. 
Denkt u dat is iets voor mij dan kun u zich 
aanmelden. Mocht u mensen kennen die 
dit niet (kunnen) lezen dan kun je hen 
misschien op de hoogte brengen van deze 
cursus. Wilt u meer informatie dan kunt u 
één van de mensen bellen die in de folder 
vermeld staan.  
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VANUIT DE  DORPSRAAD VELDDRIEL  
De Dorpsraad wenst alle kinderen van 
DWS, hun ouders/verzorgers en 
familieleden fijne feestdagen en een 
gezond en voorspoedig 2022 toe! 
In 2022 hopen we goede vorderingen te 
maken met de ontmoetingstuin en het 
Klompenpad Velddriel. 
Er staat nog meer op de rol! 
Of we het kunnen uitvoeren hebben we 
niet in de hand, maar we blijven 
optimistisch. 
 

 
  
TOT SLOT 
Tenslotte wenst het team van de Deken 
Wehmeijerschool iedereen een fijne 
kerstvakantie met fijne feestdagen: geniet 
van elkaar! 
 

In de week voor de carnavalsvakantie 
komt er weer een nieuwe nieuwsbrief uit. 
 

 

 

 


