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Belangrijke data 
 
Datum    Activiteit    Locatie 
15 oktober   Koffie-ochtend groep 5 t/m 8  Wijbrandischool 
18 t/m 22 oktober  Herfstvakantie 
25 oktober   Luizencontrole    Wijbrandischool 
28 oktober   Fietskeuring    Wijbrandischool 
3 november   Nationaal Schoolontbijt   Wijbrandischool 
3 november   19.30 MR-vergadering   Wijbrandischool 
4 november   19.30 OC-vergadering 
7 november   Kerk-school-gezinsdienst  Kerk Oudehorne 
8 t/m 12 november  Facultatieve oudergesprekken  Wijbrandischool 
12 november   Schoolinfo 5    
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Van de directie 
 
Verkeersveiligheid 
Als school zijn wij erg blij dat we veel ouders een steentje bijdragen aan de oversteek van onze 
leerlingen voor en na schooltijd. Natuurlijk moeten we de leerlingen uit groep 7 en groep 8 ook 
niet vergeten. Zij zorgen samen met deze ouders voor een veilige oversteek. Vanzelfsprekend 
vinden wij het als school belangrijk dat onze leerlingen veilig van en naar school kunnen. 
Mede daarom organiseren we, met grote hulp van Geert Veenstra, donderdag 28 oktober de 
jaarlijkse fietscontrole. Iedereen die deze dag op de fiets komt, heeft de mogelijkheid om zijn of 
haar fiets te laten nakijken. Met name de verlichting speelt een grote rol met het herfstweer op 
komst. 
 
Het valt ons op dat met het slechte weer er meer kinderen met de auto naar school worden 
gebracht. Wij willen u vragen om de (verkeers)regels in acht te nemen zoals wij die hanteren 
rondom ons schoolgebouw. Alle aparte bijlage zijn deze (parkeer)regels bijgevoegd bij het 
verzenden van deze Schoolinfo. Wij vertrouwen erop dat u deze regels naleeft met als doel de 
verkeersveiligheid van onze leerlingen rondom school te vergroten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Hendrik Pesman,  
Directeur Wijbrandischool. 

 

 

 

Nieuws 
 
Kinderenboekenweek 
Na een gemeenschappelijke aftrap van de Kinderboekenweek vorige week, 
hebben we vele activiteiten gehad in de verschillende groepen. Alle 
activiteiten stonden in het teken van ‘worden wat je wil.’ In verschillende 
groepen hebben ouders verteld over hun beroep. Ook hebben we geleerd dat 
er veel boeken zijn met als thema ‘beroepen’. Als school kunnen we niet 
genoeg het belang van (voor)lezen benadrukken. 
 
Oproep leerkrachten onderbouw 
De onderbouwleerkrachten zijn op zoek naar jogging- of spijkerbroeken. 
Het wil nog wel eens gebeuren dat er leerlingen zijn die een ‘ongelukje’ 
hebben op school. Op dit moment hebben we niet voldoende droge 
kleren. Heeft u thuis nog een broek die uw zoon/dochter te klein is en kunt 
u die broek missen? Graag zouden wij deze broek(en) dan ontvangen. U 
kunt contact opnemen met juf Lucie via de e-mail of Parro. 
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E-mail Oudercommissie en MR 

Sinds deze week hebben de Oudercommissie en MR van onze school een eigen 
e-mailadres. Wanneer u contact zoekt met één van onze oudergeledingen, kan 
dit nu ook via de mail. 
 
ocwijbrandi@tjongerwerven.nl  
mrwijbrandi@tjongerwerven.nl 
 

 
KiVa 
Na de herfstvakantie starten we met het derde thema van KiVa. 
N.B. afhankelijk van wat er speelt in de groepen kunnen leerkrachten andere 
keuzes maken in het aanbod van KiVa. De jaarplanning is niet leidend maar 
een richtlijn. 
 
KiVa onderbouw (groep 1 t/m 4) 
Wat gaan we doen? 
Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen. In de ene groep voel je je fijn en in de andere 
misschien niet. Fijne groepen ondernemen samen activiteiten en er heerst een goede sfeer. 
Problemen worden er samen opgelost! In het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken we naar 
manieren waarmee we kunnen voorkomen dat er kinderen alleen over blijven en kunnen zorgen 
dat anderen ook meedoen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de groep fijn is voor iedereen? 
 
KiVa thuis 
Maak samen met jouw kind(eren) een portret van jullie groep (gezin). Vul een groot vel papier met 
foto’s, tekeningen en beschrijvende steekwoorden. Laat de ideeën uit je kind(eren) zelf komen. 
Hoe groot is jullie groep? Wat doen jullie allemaal samen? Wat vinden jullie belangrijk? Hang het 
portret op een mooie plek op! 
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 
 
…kunnen uitleggen wat een groep is; 
…kunnen voorbeelden van een fijne groep geven; 
…ervaren hoe het is om deel van een groep te zijn; 
…begrijpen hoe een groep invloed kan hebben op je gevoel; 
…weten dat het fijn is voor anderen om bij de groep betrokken te raken; 
…willen een bijdrage leveren aan een prettige sfeer in de groep. 
 
KiVa bovenbouw (groep 5 t/m 8) 
Wat gaan we doen? 
Thema 3 staat in het teken van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Om betekenis te 
kunnen geven aan iemands woorden is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar diegene zijn 
of haar houding en gezichtsuitdrukking. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt. Jullie 
kinderen oefenen met het uitbeelden en herkennen van emoties. Daarnaast leren ze jij-taal om te 
zetten in ik-taal en dit toe te passen in verschillende situaties. 
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KiVa thuis 
Bedenk samen met jouw kind(eren) een lijst van 5 tot 10 emoties. Beeld vervolgens om de beurt 
een emotie uit. Welke emotie is er uitgebeeld? Waaraan kon je dat zien? 
Tip: Probeer ook eens de verschillende emoticons uit te beelden! 
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 
 
…weten wat communicatie is; 
…herkennen problemen bij communicatie; 
…weten wat ik- en jij-taal is; 
…kunnen ik-taal gebruiken; 
…weten wat ze moeten doen om zich bij een groep aan te sluiten; 
…weten wat ze kunnen doen om anderen te helpen bij een groep aan te sluiten; 
…weten dat ik-taal nuttig is als ze zich bij een groep aansluiten; 
…kunnen reflecteren op de sfeer in de groep. 
 

 
Uit de schoolgids 
 
Hier verschijnt elke Schoolinfo een gedeelte uit de schoolgids 2021 – 2022 van De 
Wijbrandischool. Deze week gaat het over de resultaten van de eindtoets. 
 
Resultaten eindtoets 
Elke basisschool is verplicht om een gecertificeerde eindtoets af te nemen. Sinds het schooljaar 
2018 – 2019 nemen wij de IEP eindtoets af. De voorgaande jaren was dit altijd de Cito eindtoets. 
Wij gebruiken deze zogenaamde eindtoets als second opinion voor ons schooladvies. Als 
basisschool ben je verplicht om het schooladvies te heroverwegen als de eindtoetsscore hoger is 
dan het schooladvies. 
 

Jaar Wijbrandischool Landelijk 
Gemiddelde  

2017 545 535,1 

2018 542,7 535,1 

2019* 89,8 81,8 

2020** n.v.t. n.v.t. 

2021 80,7 79,7 

* In het schooljaar 2018 – 2019 zijn we overgestapt van de Cito eindtoets naar de IEP eindtoets. 
Zij hanteren een andere schaalscore; 
** In het schooljaar 2019 – 2020 is er geen IEP eindtoets afgenomen i.v.m. het coronavirus. 
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Hieronder volgt een schema waarin de gegevens zijn verwerkt over het vervolgonderwijs van 
de leerlingen na groep 8: 
 

Leerweg keuze 2017 2018 2019 2020 2021 

vmbo basis- 
beroepsgerichte 
leerweg 

- - - 15% - 

vmbo basis- en 
kaderberoepsgerichte 
leerweg (vmbo b+k) 

- - - 15% - 

vmbo kader en 
theoretische 
leerweg(vmbo TL) 

28% 38% 10% 38% 63,6% 

HAVO - 24% 40% 32% 9,2% 

atheneum/ 
gymnasium 

72% 38% 50% - 27,2% 

 
Leerlingen van onze school gaan na groep 8 naar de verschillende middelbare scholen in de 
regio. Je kunt hierbij denken aan Wolvega, Heerenveen en Gorredijk. Jaarlijks gaan wij, onder 
schooltijd, met de leerlingen van groep 8 naar het Bornego College in Heerenveen naar de Open 
Lessen. Dit omdat het grootste gedeelte van onze leerlingen voor deze school kiest. 
Vanzelfsprekend verlenen wij leerlingen uit de bovenbouw ook verlof om, onder schooltijd, 
andere Open Lessen te bezoeken. 
Als je kijkt naar de resultaten van onze schoolverwijzing (op welk niveau zitten de leerlingen na 
drie jaar) kun je zeggen dat wij betrouwbare adviezen geven. Dit kunnen wij volgen middels het 
cohortenonderzoek. Wanneer hier bijzonderheden uitkomen, wordt dit in het schoolteam 
besproken. 
 

 

 

 

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  b.duinstra@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 
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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 
 
MR   Medezeggenschaapsraad mrwijbrandi@tjongerwerven.nl 
OC   Oudercommissie  ocwijbrandi@tjongerwerven.nl 

 

 
Kind Op Maandag 
 
Week 42/43 (18/10 - 29/10) – Zie je mij?  
Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6  
Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij pronkt met een mooie jas. 
Ziet iedereen hem wel? Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem 
daar? En wie ziet hem als hij als slaaf naar Egypte wordt gebracht? 
 
Week 44 (01/11 - 05/11) – Hier droom ik van  
Genesis 39: 7-23, 40: 1-23 en 41: 1-8  
In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar. Het gaat goed, hij krijgt een belangrijke 
positie. Maar dan wordt de vrouw van Potifar verliefd op hem. Als Jozef haar afwijst, komt hij in de 
gevangenis terecht. Hij legt de dromen van zijn medegevangenen uit. Daarna heeft de farao een 
droom. Wie zou kunnen uitleggen wat de dromen van de farao betekenen? 
 
Week 45 (08/11 - 12/11) – Jij hebt talent  
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42  
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van 
hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood 
slaat ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze 
gehoord hebben dat daar graan is. 
 

 

Quote/Citaat 
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Hieronder vindt u de relevante bijlage(n)  
 

 
Bijlagen 
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