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Belangrijke data 
 
Datum    Activiteit    Locatie 
16 november   Inloop schoolverpleegkundige  Wijbrandischool 
22 november   Baukje jarig 
2 december   Sinterklaas op De Wijbrandi  Wijbrandischool 
3 december   Schoolinfo nr. 6  
23 december   Kerstviering  
24 december   Leerlingen 12.00 uur vrij 
27 december   Start Kerstvakantie 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
10 januari   Start school na de Kerstvakantie Wijbrandischool 
10 januari   Luizencontrole    Wijbrandischool 
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Van de directie 
 
Ziekte en vervanging 
Inmiddels zijn we aangekomen in de periode tussen herfstvakantie en kerstvakantie. Al jarenlang is 
dit een spannende periode: in deze weken zijn er vaak kinderen en leerkrachten afwezig i.v.m. 
ziekte. Ook in de jaargangen zonder corona was dit het geval. Uit een landelijk onderzoek onder 
schoolleiders blijkt dat 95% van alle leerlingen en 94% van de leraren momenteel op school zijn. 
Dit lijkt mee te vallen. Toch luidt de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) de noodklok. Er zijn 
nauwelijks invallers te vinden door het reguliere personeelstekort. Dat betekent dat bij het minste 
of geringste klassen naar huis moeten worden gestuurd of klassen moeten worden 
samengevoegd. Er zijn zelfs al scholen die werken met een vierdaagse schoolweek. 
 
Zoals u wellicht weet hebben wij momenteel ook te maken met (langdurige) ziekte. Met de 
flexibiliteit van al onze leerkrachten, ambulante mensen en onderwijsassistenten is het ons gelukt 
om lesuitval tot op heden te voorkomen. Ondanks dat dit een compliment voor een ieder waard is, 
wil dit niet zeggen dat we lesuitval kunnen uitsluiten de komende tijd! Het kan best zo zijn dat ook 
wij binnenkort een groep naar huis moeten sturen. Laten we hopen dat dit niet het geval is.  
 
Terugkoppeling koffie-ochtenden 
In de maand oktober heb ik verschillende koffie-ochtenden gehad. Dit zijn informele momenten 
waarbij er contact is tussen school en ouders. Zo hebben we het o.a. gehad over: 
- het brengen van kleuters bij het hek i.p.v. in de klas; 
- verkeersveiligheid; 
- ouders zijn blij met het persoonlijk en individueel contact; 
- speelgoedmomenten in groep 1/2; 
- een ouderavond met workshops in mei; 
- voeding en traktaties. 
 
Ik kijk terug op goede momenten en hoop richting einde schooljaar nog een moment per bouw te 
organiseren.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Hendrik Pesman,  
Directeur Wijbrandischool. 

 

 

 

Nieuws 
 
E-mail Oudercommissie en MR 

Sinds enkele weken 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 
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Aanmelden nieuwe leerlingen 
Het is nog lang geen augustus 2022, toch kijken wij als school 
al vooruit richting volgend schooljaar. Het is voor ons prettig 
om te weten met hoeveel leerlingen we starten en hoeveel 
leerlingen er per schooljaar bijkomen.  
 
Is uw zoon/dochter (bijna) drie jaar oud en wilt u graag dat 
hij/zij op De Wijbrandi komt? Dan kom ik graag in contact 
met u.  
 
Wellicht kent u ook gezinnen die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind(eren). U mag ze 
altijd doorverwijzen naar onze school. Wij zijn trots op onze school en willen laten de school dan 
ook graag zien! 
 
Data Kerst en Sinterklaas 
Donderdag 2 december vieren we Sinterklaas op school. Donderdag 23 december, onder 
schooltijd, willen we Kerst gaan vieren. Het een en ander is afhankelijk van de dan geldende 
(corona)maatregelen. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte. 
 
KiVa thema 4 
Binnenkort starten we met het vierde 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. 
 

Onderbouw, groep 1 t/m 4: 
Wat gaan we doen? 
Thema 4: ‘Iedereen is uniek’ staat in het teken van overeenkomsten en verschillen. Jullie kinderen 
kijken naar de gelijkenissen en verschillen die ze met andere kinderen hebben. Niet alleen met 
kinderen in hun eigen groep, maar ook met kinderen in andere groepen en landen! Iedereen is 
uniek en iedereen mag er zijn! 
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 
…weten dat we met iedereen overeenkomsten hebben, maar dat iedereen ook van elkaar 
verschilt; 
…begrijpen dat het fijn is dat we van elkaar verschillen; 
…begrijpen dat ieder mens even waardevol is; 
…weten dat je rekening moet houden met iedereen om je heen; 
…accepteren onderlinge verschillen. 
 
KiVa thuis 
Leg een aantal voorwerpen op tafel waarvan telkens één anders is (bijvoorbeeld: drie lepels en 
een vork of drie rode potloden en een geel potlood). Welk voorwerp is anders? Waaraan zie je 
dat? Zijn er ook overeenkomsten tussen de voorwerpen? Herhaal deze oefening een aantal keer. 
Gaat het goed? Laat jouw kind(eren) dan zelf ook een keer voorwerpen bij elkaar zoeken die gelijk 
en toch verschillend zijn! 
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Bovenbouw, groep 5 t/m 8: 
Wat gaan we doen? 
We weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een groep. Helaas is dit niet voor 
iedereen het geval. Daarom gaan we de komende periode in op vervelend gedrag in de groep. Het 
is soms moeilijk om onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen 
leren jullie kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin 
gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt.  
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 
…kunnen vertellen wat pesten is; 
…weten wat het verschil tussen plagen en pesten is; 
…herkennen pesten; 
…kunnen het verschil tussen pesten en conflicten/ruzies aangeven 
…weten dat lachen met iemand iets anders is dan uitlachen; 
…weten dat er verschillende soorten van pesten zijn; 
…weten dat één op de tien kinderen wordt gepest; 
…weten wat te doen als iemand gepest wordt; 
…kunnen herhalen wat er aan de orde is geweest; 
…weten hoe zij hun groep prettig houden. 
 
KiVa thuis 
Met iemand lachen is niet hetzelfde als iemand uitlachen. Uitlachen is nooit leuk, je kunt je er erg 
naar door voelen. Bedenk samen met jouw kind(eren) twee situaties: één waarin met iemand 
gelachen wordt en één waarin iemand uitgelachen wordt. Wat is het verschil? Speel de situaties 
maar eens na! 
 

 
Uit de schoolgids 
 
Hier verschijnt elke Schoolinfo een gedeelte uit de schoolgids 2021 – 2022 van De 
Wijbrandischool. Deze week gaat het over de leerlingenraad. 
 
Wat is een leerlingenraad?  
Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de 
leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de 
school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8.  
 
De leerlingenraad heeft als doel om: 
- de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten; 
- de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen; 
- de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is; 
- aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze 
mee tellen; 
- de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen; 
- bevorderen van actief burgerschap. 
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Hoe is het kiesreglement?  
Elk schooljaar worden in augustus/september nieuwe verkiezingen gehouden. Tijdens deze 
verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 vier leerlingen verkozen (uit elke groep 1) die 
gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad. De kiesplicht geldt voor 
elke leerling uit groep 5 t/m 8. De kandidaten worden per groep op een stembiljet 
geplaatst. Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid 
worden. Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming en de leerlingen mogen niet op 
zichzelf stemmen. 
 

 

 

 

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

 

 
Kind Op Maandag 
 
Week 46 (15/11 - 19/11) – Kan ik je vertrouwen?  
Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13  

Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste 
broer Benjamin meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze 
elkaar vertrouwen? Jozef laat een zilveren drinkbeker in de bagage van zijn 
broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal. 
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Week 47 (22/11 - 26/11) – Is het nu goed?  
Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46  

Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en 
maakt zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen wonen. 
 
Week 48 (29/11 - 03/12) – Kom maar  
Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17  
Noömi gaat naar Betlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen elkaar. 
Samen gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Betlehem mag Ruth aren zoeken op het land 
van Boaz. Zo wordt in Betlehem zichtbaar dat God voor mensen zorgt. 
 

 

Quote/Citaat 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Hieronder vindt u de relevante bijlage(n)  
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Bijlagen 
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