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Belangrijke data
Datum
19 augustus
23 augustus
8 september
14 en 16 september
16 september
21 september
23 september

Activiteit
Eerste schoolinfo schooljaar 21/22
Eerste schooldag schooljaar 21/22
19.30 MR vergadering
Startgesprekken
19.45 OC vergadering
08.30 Inloopspreekuur
Schoolverpleegkundige
Adventure-run groep 5 – 8

Locatie
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Oranjewoud

Van de directie
Welkom
Op de éénnalaatste vakantiedag van de zomervakantie ontvangt u de eerste Schoolinfo van het
nieuwe schooljaar 2021 – 2022! Wij mogen nu na de zomervakantie ook een aantal nieuwe

leerlingen begroeten op onze school. Namelijk: Brent, Jinthe, Jurre, Lisanne zijn (bijna) vier jaar en
starten bij ons op school in groep 1! Sinne start, na een verhuizing, bij ons in groep 4 We wensen
jullie allemaal een gezellige, leerzame en goede tijd toe op onze school!
Ook wil ik juf Wietske opnieuw welkom heten op onze school. We kennen haar nog van de
vervanging van juf Ellen. Dit schooljaar komt ze op maandag bij ons op school om leerlingen te
helpen die het extra nodig hebben. Tenslotte willen we ook juf Chantal welkom heten. Zij zal hier
de komende periode elke donderdag en vrijdag zijn om de werkdruk te verlagen en kleine groepjes
leerlingen extra te helpen. Verderop in de Schoolinfo stelt zij zichzelf voor.
Communicatie
De komende weken krijgt u van school de volgende papieren/bestanden:
o Schoolgidsje; dit is een samenvatting van de schoolgids;
o Noodformulier met voor ons gegevens bij ongevallen en privacy voorkeuren; hierop staan
belangrijke telefoonnummers en kunt u aangeven waar wij gegevens/foto`s van uw
kind(eren) voor mogen en kunnen gebruiken;
o Ouderhulp inventarisatieformulier; hierop kunt u aangeven waar u ons eventueel dit
schooljaar mee wilt helpen.
Zoals altijd eindig ik de schoolinfo met de volgende zin: wanneer u vragen/opmerkingen/ideeën of
andere zaken heeft dan hoor ik dit graag. Dit kan via de e-mail (cbswijbrandi@tjongerwerven.nl),
telefonisch of middels een persoonlijk gesprek. Wanneer u gebruik wilt maken van een persoonlijk
gesprek, maak eerst even een afspraak. We hopen op een mooi en goed schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman, directeur.

Nieuws
Update corona maatregelen
U ontvangt, tegelijk met deze Schoolinfo, een aparte brief met daarin een update m.b.t. de
corona-maatregelen passende bij een basisschool. Dit gaat in per maandag 23 augustus
aanstaande.
Schooltijden schooljaar 2021 – 2022
In onderstaand schema vindt u de schooltijden van dit schooljaar. Deze zijn onveranderd t.o.v. het
vorige schooljaar.
Dag/Groep
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1/2
(Tijgers en Beren)
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
Vrij

Groep 3 t/m 8
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15

Groepsverdeling schooljaar 2021 – 2022
In onderstaand overzicht vindt u de verdeling van leerkrachten over de verschillende groepen.
Dag/Groep
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1/2
Beren
Lucie

Groep 1/2
Tijgers
Tom

Lucie
Henny
Henny

Tom
Tom
Tom

Groep 3/4

Groep 5/6a

Groep 6b/7

Groep 8

Aukje/
Annet
Aukje
Annet
Aukje
Aukje

Joke

Geartsje

Jan Hendrik

Joke
Joke
Annet
Annet

Geartsje
Geartsje
Renske
Renske

Baukje
Baukje
Baukje
Baukje

Bijzonderheden/opmerkingen:
o Juf Renske zal haar taken als intern begeleider (IB’er) op dinsdag uitvoeren;
o Meester Sietze, onze conciërge, is elke dinsdag en donderdag op school;
o Marijke van Delft (administratief medewerker) is elke woensdagochtend op school;
o In overleg en bij ziekte kunnen de werkdagen van juf Hinke wisselend zijn;
o Jan Hendrik (directeur) is maandag t/m vrijdag aanwezig op school, tenzij anders
aangegeven in de Schoolinfo. Op maandag staat hij voor groep 8.
Gym
De eerste twee lesweken van dit schooljaar wordt er nog niet binnen gegymd.
De beweegactiviteiten zullen op het plein/buiten gehouden worden. In
september zullen de gymlessen starten! Tijdens gymnastiek in de sportzaal zijn
gymschoenen verplicht. We willen een ieder vragen om voor elk weekend de
gymkleren weer mee naar huis te nemen. Voor de start van de gymlessen zullen
wij u het gymrooster toesturen.
Parro oudercommunicatie
Als het goed is bent u vanaf nu gekoppeld aan de nieuwe groep(en) van uw
kind(eren). Mocht dit niet zo zijn, dan horen wij dit graag. Dan maken we het
in orde. Wilt u een tweede e-mailadres koppelen aan uw kind(eren)? Dan
horen wij dit ook graag. In de instellingen van de app kunt u het juiste
schooljaar aanvinken.
Vakantierooster + studiedagen schooljaar 2021 – 2022
Herfstvakantie
Vrijdagmiddag voor kerstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
Studiedag: Startdag Tjongerwerven
Hemelvaartsweekend
Pinkstermaandag
Zomervakantie
11stedentocht

18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021
24 december 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
21 februari 2022 t/m 25 februari 2022
15 april 2022 t/m 18 april 2022
Valt in de meivakantie
25 april 2022 t/m 6 mei 2022
Woensdag 25 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022
Reserve voor 11stedentocht of ijsvrij

De volgende dagen zijn studiedagen voor de leerkrachten en vrije dagen voor de leerlingen:
o
o
o

Maandag 7 februari 2022;
Woensdag 25 mei 2022 (dag voor Hemelvaart);
Woensdag 29 juni 2022.

We hebben nog één margedag over. Dit betekent dat we nog 1 dag ruimte hebben om de
leerlingen vrij te geven. Deze dag houden we achter de hand i.v.m. nascholing. Wanneer deze
datum bekend is, zullen wij deze vanzelfsprekend met u delen.
Verder is er nog een reserve dag mocht er een 11stedentocht komen. Is er geen 11-stedentocht,
dan zijn de leerlingen de vrijdag (15 juli) voor de zomervakantie vrij. Komt er wel een 11stedentocht, dan gaan de leerlingen vrijdag 15 juli 2022 naar school.
KiVa
Sinds twee schooljaren zijn wij een KiVaschool. Met KiVa werken we aan de
sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Soms wordt KiVa een anti-pestprogramma genoemd, maar daarmee wordt
het programma eigenlijk tekort gedaan. KiVa is inderdaad effectief tegen
pesten, maar het is nog veel meer dan dat! Wij leggen de nadruk op de groep
als geheel. Hoewel niet iedereen er verantwoordelijk voor is dat er
groepsproblemen zijn, is iedereen er wel verantwoordelijk voor dat die
problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen. KiVa gebruikt dus de kracht
van de groep. Ons motto luidt dan ook: samen maken wij er een fijne school van!
Even voorstellen…(1)
Beste ouders,
Mijn naam is Ilse Mannem, ik ben 16 jaar oud (bijna 17) en ik woon in Heerenveen. Ik kom stage
lopen op de Meester S. Wijbrandischool voor mijn opleiding als onderwijsassistent, ik volg deze
opleiding op het ROC Friesepoort in Drachten en zit nu in mijn 2e jaar.
Om mij wat beter te leren kennen vertel ik even wat over mezelf. In het dagelijks leven hou ik van
mensen om mij heen, Ik ben erg sociaal en kan makkelijk contact leggen met kinderen en
volwassenen, ook vind ik het belangrijk om altijd mijn best te doen, of het nou om school gaat of
om iets anders.
Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken, vandaar ook deze opleiding, ik ben daarnaast ook
oppas van een gezin met 3 jonge kinderen. Ik heb veel zin om mijn kennis te gebruiken en om te
leren van en tijdens deze stage.
Ik kom de eerste 10 weken elke donderdag stage lopen, de 10 weken daarna kom ik elke dag
behalve donderdag stage lopen en zo wisselt zich da om na elke 10 weken.
Mijn stage start 26 augustus in groep 6b/7. Tot dan!

Even voorstellen…(2)
Beste ouders,
Na de zomervakantie zal ik starten als werkdrukverlager. Hierbij
stel ik mij voor. Ik ben Chantal Wapstra, 32 jaar en woon in
Wolvega. Samen met Jan heb ik twee kinderen: Zoon Noan is 5 jaar
en dochter Indi is 4 jaar oud. Sinds 2012 ben ik in het bezit van mijn
Pabo-diploma, en sindsdien heb ik op meerdere scholen gewerkt. In
mijn vrije tijd mag ik graag sporten, lezen en koken Daarnaast ga ik
graag met mijn gezin op vakantie naar Oostenrijk. Zowel ’s winters
als ’s zomers. Ik hoop er samen met de leerlingen een leuke tijd van
te maken.

E-mailadressen leerkrachten Wijbrandischool
Juf Henny
Juf Lucie
Meester Tom
Juf Aukje
Juf Annet
Juf Joke
Juf Geartsje
Juf Renske
Juf Hinke
Juf Baukje
Meester Jan Hendrik

Leerkracht groep 1/2 (beren)
Leerkracht groep 1/2 (beren)
Leerkracht groep 1/2 (tijgers)
Leerkracht groep 3/4
Leerkracht groep 3/4 en 5/6a
Leerkracht groep 5/6a
Leerkracht groep 6b/7
Leerkracht groep 6b/7
Leerkracht groep 6b/7
Leerkracht groep 8
Leerkracht groep 8

h.ploeg@tjongerwerven.nl
l.jong@tjongerwerven.nl
t.sanders@tjongerwerven.nl
a.boonstra@tjongerwerven.nl
a.moes@tjongerwerven.nl
j.mink@tjongerwerven.nl
g.mei@tjongerwerven.nl
r.muizelaar@tjongerwerven.nl
h.houten@tjongerwerven.nl
t.wal@tjongerwerven.nl
jh.pesman@tjongerwerven.nl

Juf Ellen
Juf Wietske
juf Hinke

Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Flexpool

e.boot@tjongerwerven.nl
w.houten@tjongerwerven.nl
h.houten@tjongerwerven.nl

Meester Jan Hendrik
Meester Sietze
Juf Renske
Juf Marijke

directeur
conciërge
intern begeleider
administratie

cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
s.soepboer@tjongerwerven.nl
r.muizelaar@tjongerwerven.nl
m.vandelft@tjongerwerven.nl

Kind Op Maandag
Week 34 (23/08 - 27/08) – Hier ben je thuis
Lucas 15: 1-32 en 16: 19-31
Een verloren schaap wordt gezocht en gevonden, een verloren zoon mag thuis
komen bij zijn vader. Ook de arme Lazarus komt na zijn leven thuis bij God.

Wij hebben er weer zin in! We hopen jullie volgende
week allemaal weer te zien!!!
Team Wijbrandischool

Hieronder vindt u de relevante bijlage(n)

Bijlagen

Parkeerhaven: 3 parkeerplaatsen (geen 4 of 5!)
Niet parkeren op erf van één van de
buren Alleen gebruiken voor Kiss en ride/ Tút-en-derút

Parkeren bij de kerk

Niet parkeren achter de auto’s van de
leerkrachten (ook niet Tút-en-derút)

Sevenaerpad: 1e 30 meter vrij houden

Liever helemaal niet parkeren op
Sevenaerpad. Graag lang parkeren bij de
kerk.

Voetgangers en fietsers wachten op het
teken van de klaar-over

NIET met de fiets oversteken of de weg op
gaan een paar meter verder dan de klaarovers

Ouders/verzorgers en kinderen wachten
achter de pionnen

Wens je over te steken dan wacht je in het
daarvoor bestemde vak (witte lijnen)

