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Belangrijke data
Datum
Activiteit
Locatie
14 december
Juf Geartsje jarig
23 december
Kerstviering
Wijbrandischool
23 december
Schoolinfo nr. 7
24 december
Leerlingen 12.00 uur vrij
27 december
Start Kerstvakantie/juf Hinke jarig
-----------------------------------------------------------------------1 januari
Juf Henny jarig
10 januari
Start school na de Kerstvakantie
Wijbrandischool
10 januari
Luizencontrole (o.v.b.)
Wijbrandischool
18 januari
Inloopspreekuur jeugdverpleegWijbrandischool
kundige
7 februari
Studiedag, leerlingen vrijdag
10 februari
Bezoek Audit-team
Wijbrandischool
18 februari
Nieuwe meubels, leerlingen vrij

Van de directie
Bouwen aan onze school
Een school is onlosmakelijk verbonden met leren. Elke dag wordt er geleerd; door de leerlingen én
door de leerkrachten. Het is belangrijk om te proberen elke dag iets nieuws te leren of het nieuw
geleerde steeds beter te begrijpen en aan te leren. Daar is inoefenen voor nodig.
Ook als school kijken wij geregeld ‘hoe kunnen wij dingen verbeteren?’ Er zijn namelijk altijd zaken
of processen die beter kunnen. De afgelopen drie jaren hebben we verschillende dingen, ook aan
het schoolgebouw, aangepast. Zo zijn er nu overal goede en frisse toiletten, zijn de lokalen geverfd
en hebben wij een prachtig leerplein (inclusief keuken) met nieuw meubilair. Daar voegen we nog
een verandering aan toe: vrijdag 18 februari a.s. krijgen wij nieuwe meubels voor in de
verschillende klassen. Deze vrijdag voor de voorjaarsvakantie (18 februari) zijn de leerlingen vrij.
D.m.v. deze margedag kunnen wij de lokalen leeghalen en inrichten. Dan hebben we als school
binnen alles up-to-date. Vervolgens willen we dan kijken wat er mogelijk is op het schoolplein.
Samen met de Oudercommissie gaan we kijken wat hier mogelijk is.
Maar dit bovenstaande zegt niet alles over de kwaliteit van ons onderwijs, wat hebben we daar de
afgelopen tijd aan gedaan? De afgelopen schooljaren hebben wij met name gekeken naar de talige
vakken (rekenen, spelling, taal en (begrijpend)lezen). Door rondom deze talige vakken goede
afspraken te maken, is er een rode lijn (groep 1 t/m 8) zichtbaar binnen ons taalonderwijs.
Momenteel kijken we kritisch naar ons rekenonderwijs; wat gaat goed, wat kan beter en hoe
geven wij onze lessen vorm op De Wijbrandi. Door hier met elkaar afspraken over te maken, met
elkaar lessen te bekijken en na te denken over verbeteringen leren wij ook en ook van elkaar.
Ook hebben we stappen gezet op het gebied van ‘uitleg en instructie geven.’ Met welk model
willen wij onze leerlingen nieuwe dingen aanleren? Hoe ziet zo`n instructieles eruit? Wat betekent
dit voor ons. Inmiddels zijn deze afspraken gemaakt en zichtbaar in de lessen op school.
Het is ook fijn dat er af en toe iemand met je meekijkt; je een spiegel voorhoudt en je kritisch laat
nadenken over je school. Zo`n spiegel krijgen wij donderdag 10 februari a.s. voorgehouden. Een
auditteam komt een dag met ons meekijken en geeft ons aan het einde van de dag terug hoe we
ervoor staan. Zo blijven we allemaal leren!
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman,
Directeur Wijbrandischool.

Nieuws
Kerst
De Kerstviering op school is gepland op donderdag 23 december. De viering
vindt ’s ochtends plaats in de eigen groepen. `s Middags gaan de kinderen
knutselen. Via Parro geven wij u een indruk van deze dag.

Sinterklaas en Piet
Donderdag 2 december hadden we hoog bezoek op school: Sint en Piet zouden per helikopter
komen. Helaas was de helikopter kapot. Gelukkig vond Anke Kuperus Sint en Piet en bracht ze per
caravan naar school. Daar werden ze buiten opgewacht door de leerlingen uit groep 1 t/m 4. Na de
gebruikelijke sinterklaasliederen gingen ze onze school binnen. Gelukkig waren de cadeautjes niet
blijven liggen in de helikopter! De kinderen uit groep 1 t/m 4 hadden van alles bedacht om aan Sint
en Piet te laten zien. Toen Sint daar enigszins van bekomen was, deed hij ook nog een korte ronde
in de midden- en bovenbouw. We kijken terug op een hele fijne dag!

Contact school – ouder - kind
Als Wijbrandischool vinden wij contact met ouders/verzorgers erg
belangrijk (dynamische driehoek). Daarom willen wij u oproepen dat als
er iets is, u dit met ons deelt. Dit kan op allerlei manieren: telefonisch, email of Parro. Maar laten we eerlijk zijn, soms zijn er onderwerpen te
bespreken waarbij je elkaar wilt kunnen aankijken. In dat geval is het goed
om een afspraak te maken met de betreffende leerkracht. Op afspraak
mogen en kunnen wij ouders in school ontvangen. Schroom dus niet als er
iets, om contact op te nemen!
KiVa thema 4
We werken nu met thema 4 van KiVa. Na de kerstvakantie starten we met
thema 5.
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!

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 nascholing en studiedagen.
Individuele nascholing
Elke leerkracht heeft zelf de verantwoordelijkheid om een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan)
op te stellen. Dit POP wordt jaarlijks besproken met de directeur en dient als
ontwikkelinstrument voor de leerkracht. Dit POP of ambitieformulier geeft aan waar de

leerkracht de komende tijd aan wil werken. De eventuele individuele nascholing is hier ook aan
gekoppeld. Een fulltime leerkracht heeft per schooljaar recht op €500. Er wordt altijd naar de
context gekeken. Het is dus passend binnen de eigen ontwikkeling en/of passend binnen de
ontwikkeling van de school.
Teamscholing
Naast individuele nascholing hebben we ook teamscholing. Per schooljaar is er ook een budget
beschikbaar voor het hele team. Voor het schooljaar 2021 – 2022 zal de teamscholing in het
teken staan van effectieve instructie, betrokkenheid van de leerling en ‘leren leren’.
Studiedagen
De volgende dagen zijn studiedagen voor de leerkrachten en vrije dagen voor de leerlingen:
o Maandag 7 februari 2022;
o Woensdag 25 mei 2022 (dag voor Hemelvaart);
o 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. Inmiddels is deze datum
gepland: vrijdag 18 februari (vrijdag voor de voorjaarsvakantie).

E-mailadressen leerkrachten Wijbrandischool
Juf Henny
Juf Lucie
Meester Tom

Leerkracht groep 1/2 (beren) h.ploeg@tjongerwerven.nl
Leerkracht groep 1/2 (beren) l.jong@tjongerwerven.nl
Leerkracht groep 1/2 (tijgers) t.sanders@tjongerwerven.nl

Juf Aukje
Juf Annet
Juf Joke
Juf Geartsje
Juf Renske
Juf Hinke
Juf Baukje
Meester Jan Hendrik

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

a.boonstra@tjongerwerven.nl
a.moes@tjongerwerven.nl
j.mink@tjongerwerven.nl
g.mei@tjongerwerven.nl
r.muizelaar@tjongerwerven.nl
h.houten@tjongerwerven.nl
b.duinstra@tjongerwerven.nl
jh.pesman@tjongerwerven.nl

Juf Ellen
Juf Wietske
juf Hinke

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

MR
OC

Medezeggenschaapsraad
Oudercommissie

mrwijbrandi@tjongerwerven.nl
ocwijbrandi@tjongerwerven.nl

Kind Op Maandag
Week 49 (06/12 - 10/12) – Dit is je kans!
Ruth 2: 18 - 3: 18 en Ruth 4

Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraag of hij voor haar en Noömi wil
zorgen. Dat wil Boaz, maar er is iemand anders die ook familie is. Als diegene
zegt dat hij zijn rechten niet laat gelden, kunnen Boaz en Ruth trouwen. Er
wordt een kind geboren.
Week 50 (13/12 - 17/12) – Luister eens!
Lucas 1: 5-56

De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: Hij en zijn vrouw Elisabet zullen een
kind krijgen. Hij zal Johannes heten. In de stad Nazaret krijgt ook Maria een bijzondere boodschap
van een engel. Jezus zal geboren worden, de redder van de mensen. Maria gaat naar haar tante
om het geluk met haar te delen.
Week 51 (20/12 - 24/12) – Heb je het al gehoord?
Lucas 1: 57- 80 en 2: 1-20 en Matteüs 1: 18-25

Bij Zacharias en Elisabet wordt een kind geboren. Alle mensen praten erover: ‘Hij zal vast naar zijn
vader genoemd worden!’ Maar dit kind krijgt een naam die vooral naar God verwijst. In Betlehem
wordt Jezus geboren, de lang verwachte Zoon van David. Herders zijn de eersten die het horen. Zij
brengen het goede nieuws verder de wereld in.

Quote/Citaat

Hieronder vindt u de relevante bijlage(n)

Bijlagen

Kerst drive thru op 19 december
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen kan het kinderkerstfeest van de Kinderkring
helaas niet doorgaan op 24 december. Maar…… we hebben een prachtig alternatief met een kerst
drive thru door Oude- en Nieuwehorne, Katlijk en Jubbega. Dus kinderen (en ouders) wees van harte
welkom op zondag 19 december tussen 15.00 uur – 17.00 uur.
De route kan met de auto afgelegd worden
en zal starten bij de kerk in Oudehorne. Hier
krijg je een routekaartje met 4 tussenstops
uitgedeeld en overal gebeurt wel iets.
Je komt bijvoorbeeld een herder met zijn
schapen tegen en ook zul je meelopen met
de Wijzen. Zowel de herder als de Wijzen
zijn op weg…. op zoek naar het Koningskind.
Zul jij die ook gaan vinden? Aan het eind
van de route staat er iets lekkers voor je klaar en mag je een aandenken aan deze kerst drive thru
2021 uitzoeken. De route kan in circa 60 minuten worden afgelegd, maar we willen dit coronaproof
leiden zodat ieder gezin zijn/haar eigen tijd en ruimte heeft. Opgeven is daarom wel verstandig zodat
we een globale planning met starttijden kunnen maken.
Opgeven kan tot en met zaterdag 18 december via email of telefoon naar Nynke v/d Meer –
nynkevdkooi@gmail.com of telnr. 06 14131124.

