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Belangrijke data 
 
Datum    Activiteit    Locatie 
8 september   19.30 MR vergadering   Wijbrandischool 
14 en 16 september  Startgesprekken   Wijbrandischool 
16 september   19.45 OC vergadering   Wijbrandischool 
21 september   08.30 Inloopspreekuur   Wijbrandischool 
    Schoolverpleegkundige 
22 september   JH afwezig i.v.m. studie   Zwolle 
23 september   Adventure-run groep 5 – 8  Oranjewoud 
24 september   Schoolinfo nr. 3 
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Van de directie 
 
Koffie-ochtenden 
 
In de schooljaren 2018 – 2019 en 2019 – 2020 heb ik meerdere koffie-ochtenden en thee-
middagen georganiseerd op school. Deze momenten hadden als doel om op een informele manier 
kennis te maken en anderzijds vragen te stellen en te beantwoorden. Door de afgelopen twee 
‘corona jaargangen’ hebben deze momenten niet plaatsgevonden. In de komende periode ben ik 
van plan om weer nieuwe momenten te organiseren Binnenkort ontvangt u de uitnodiging.  
 
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 dan eerst even een afspraak.  
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Hendrik Pesman, directeur. 
 

 

 

Nieuws 
 
Gymrooster 
Vanaf komende dinsdag (7 september) starten de gymlessen in de sportzaal. Het rooster is als 
volgt: 

Groep/dag Dinsdag Donderdag 

1/2  08.30 – 09.00* Speellokaal Wijbrandischool 

3/4  12.00 – 12.45 12.00 – 12.45 

5/6 12.45 – 13.30 12.45 – 13.30 

7/8 13.30 – 14.05 13.30 – 14.05 

 * de kinderen uit groep 1/2 worden op dinsdagochtend (vanaf 7 september) door hun 
ouders/verzorgers afgezet bij de gymzaal. De tas met eten en drinken kan op het schoolplein in een 
bak worden geplaatst. 
 
Digitale informatieavond 
Donderdagmiddag 2 september heeft u, via Parro, u de digitale informatieavond ontvangen. In 
deze presentatie vindt u informatie over de groep van uw kind(eren). Helaas is het voor ons nog 
niet mogelijk om grote groepen ouders/verzorgers te ontvangen op school. Door middel van deze 
presentatie ontvangt u toch belangrijke informatie. Mocht u een vraag hebben voor de 
leerkracht(en) van uw kind(eren) dan hoeft u niet te wachten tot de startgesprekken. Het is altijd 
mogelijk om een afspraak te maken! 
 
Inleveren formulieren 
De afgelopen weken heeft u twee formulieren ontvangen: GT formulier en inventarisatie 
ouderhulp. Graag zien wij de formulieren weer terug op school. Alvast hartelijk dank. 
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KiVa 
KiVa onderbouw (groep 1 t/m 4) 
KiVa-regel: We willen samen een groep zijn want dat is fijn 

 
Wat gaan we doen? 
Het schooljaar is van start gegaan! Zoals altijd is het even wennen in een 
nieuwe groep met een nieuwe juf of meester. In het thema ‘Wie zijn wij?’ 
richten we ons op het bevorderen van een groepsgevoel; wij horen bij elkaar 
en voelen ons een groep! De komende maand doen we verschillende KiVa-spelletjes en -
oefeningen om dit gevoel te versterken. 
 
Wat gaan we leren? 
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop van dit thema hebben ze het volgende 
geleerd. Ze… 
…weten wat KiVa is;  
…weten wat een leuke school is; 
…weten wat fijn en niet fijn is op school; 
…hebben zichzelf en hun klasgenoten beter leren kennen; 
…begrijpen dat iedereen een fijne schoolomgeving verdient; 
…weten dat we een ander kunnen helpen.  
 
KiVa bovenbouw (groep 5 t/m 8) 
KiVa-regel: We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect 

Wat gaan we doen? 
Het schooljaar is van start gegaan! Zoals altijd is het even wennen in een nieuwe groep met een 
nieuwe juf of meester. In het thema ‘Iedereen verdient respect’ richten we ons op de onderlinge 
relaties in én buiten de klas. Iedereen heeft recht op respect, maar ook de plicht om anderen met 
respect te behandelen. Dit zorgt voor een fijnere groep. De komende maand doen we 
verschillende KiVa-spelletjes en -oefeningen om het groepsgevoel te bevorderen; wij horen bij 
elkaar en voelen ons een groep!  
 
Wat gaan we leren? 
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop van dit thema hebben ze het volgende 
geleerd. Ze… 
…weten wat KiVa is;  
…weten wat een leuke school is; 
…weten leuke en minder leuke kanten van alleen en van samen zijn; 
…kennen elkaar en weten hoe ze de groep ervaren; 
…weten wat respect is; 
…kunnen respect herkennen en tonen; 
…kennen verschillende relaties; 
…weten wat het KiVa-contract is; 
…weten wat regels zijn; 
…hebben een eigen contract; 
...kunnen herhalen wat er behandeld is in de les; 
…weten hoe je met respect met elkaar omgaat. 
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E-mailadressen leerkrachten Wijbrandischool  
 
Juf Henny  Leerkracht groep 1/2 (beren) h.ploeg@tjongerwerven.nl  
Juf Lucie  Leerkracht groep 1/2 (beren) l.jong@tjongerwerven.nl 
Meester Tom  Leerkracht groep 1/2 (tijgers)  t.sanders@tjongerwerven.nl   
Juf Aukje  Leerkracht groep 3/4  a.boonstra@tjongerwerven.nl  
Juf Annet  Leerkracht groep 3/4 en 5/6a a.moes@tjongerwerven.nl 
Juf Joke   Leerkracht groep 5/6a  j.mink@tjongerwerven.nl 
Juf Geartsje  Leerkracht groep 6b/7  g.mei@tjongerwerven.nl   
Juf Renske  Leerkracht groep 6b/7  r.muizelaar@tjongerwerven.nl 
Juf Hinke  Leerkracht groep 6b/7  h.houten@tjongerwerven.nl 
Juf Baukje  Leerkracht groep 8  t.wal@tjongerwerven.nl 
Meester Jan Hendrik Leerkracht groep 8  jh.pesman@tjongerwerven.nl 
 
Juf Ellen   Onderwijsassistent   e.boot@tjongerwerven.nl 
Juf Wietske  Onderwijsassistent  w.houten@tjongerwerven.nl  
juf Hinke  Flexpool   h.houten@tjongerwerven.nl 
 
Meester Jan Hendrik directeur   cbswijbrandi@tjongerwerven.nl 
Meester Sietze  conciërge   s.soepboer@tjongerwerven.nl 
Juf Renske  intern begeleider  r.muizelaar@tjongerwerven.nl 
Juf Marijke  administratie   m.vandelft@tjongerwerven.nl 
 

 

 
Kind Op Maandag 
 
Week 36 (06/09 - 10/09) – Er zit een luchtje aan  
Genesis 27: 1-46  
Isaak wordt oud en wil zijn zoon de zegen geven. Jakob doet zich voor als Esau 
en krijgt zo de zegen van de oudste. Esau is woedend op zijn broer. 
 
Week 37 (13/09 - 17/09) – Zeg jij ook ja?  
Genesis 28: 10-22 en 29: 1-20  
Jakob vlucht de woestijn in. Als hij bij Betel ligt te slapen, ziet hij een ladder naar de hemel en 
engelen die naar boven en beneden gaan. De Heer belooft dat hij Jakob zal beschermen. Na een 
lange reis komt Jakob bij zijn oom Laban terecht, waar hij verliefd wordt op Rachel. Als hij zeven 
jaar voor Laban werkt, mag hij met Rachel trouwen. 
 
Week 38 (20/09 - 24/09) – Tel ik mee?  
Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24  
Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van Laban. Maar op de ochtend na de bruiloft 
ontdekt hij dat niet Rachel de bruid is, maar haar oudere zus Lea. Vervolgens trouwt Jakob ook nog 
met Rachel en belooft hij nog eens zeven jaar voor Laban te zullen werken. 
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Quote/Citaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hieronder vindt u de relevante bijlage(n)  
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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                           NIET met de fiets oversteken of de weg op   
teken van de klaar-over                                                        gaan een paar meter verder dan de klaar-
       overs  
                                                      

 
Ouders/verzorgers en kinderen wachten 
achter de pionnen 

 
Wens je over te steken dan wacht je in het  
daarvoor bestemde vak (witte lijnen) 
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Voor kinderen van 3-6 jaar biedt Udiros een 

beweegprogramma waarbij alle basisvormen van 

bewegen aan bod komen.  

Klimmen, rennen, springen, balanceren, mikken, 

vangen en zwaaien als basis voor elke sport! 

 

 

 
 

 

 

 

www.udiros.frl of Email: gymbew@udiros.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe vrijblijvend een proefles mee, op 

maandagmiddag van 15.00 – 15.45 uur 

 

Voor meer informatie of aanmelden voor een 

proefles: gymbew@udiros.nl 
 
 

Gymnastiek  

voor peuters en kleuters 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiswJDPooXcAhUS36QKHb03DtEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.meesterswijbrandischool.nl/&psig=AOvVaw0RPb7BtkGnIfMOdNFSQEvN&ust=1530787634982269
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4zKLoooXcAhVLC-wKHWO9DnUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.meesterswijbrandischool.nl/&psig=AOvVaw0RPb7BtkGnIfMOdNFSQEvN&ust=1530787634982269
http://www.udiros.frl/
mailto:gymbew@udiros.nl
mailto:gymbew@udiros.nl


  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kom gezellig meedoen in het nieuwe seizoen bij 

gymnastiek, ritmische gymnastiek of dans! 

 

Doe vrijblijvend een proefles mee, zie hieronder 

voor het lesrooster. Voor meer informatie of 

aanmelden voor een proefles: gymbew@udiros.nl 

 
Peuter-/kleutergymnastiek (3-6 jr): maandag 15.00-15.45 uur 

Gymnastiek/recreatief turnen (6+):  maandag 15.45-16.45 uur 

Dans (6+):       maandag 16.45–17.45 uur 

Ritmische gymnastiek (6+):  donderdag 15.00-16.00 uur 
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