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Belangrijke data
Datum
Activiteit
Locatie
27 december
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
25 januari
Juf Joke jarig
7 februari
Studiedag, leerlingen vrijdag
10 februari
Bezoek Audit-team
Wijbrandischool

Van de directie

Als het buiten donker wordt
Als het buiten donker wordt
maak ik hier binnen licht.
Een kaars vertelt een oud verhaal:
Het kerstfeest komt in zicht.
Geef warmte, geef licht,
breng de toekomst dichterbij.
Je straalt, je schittert als de zon.
Zo maak je mensen blij.
Namens het team ‘Wijbrandi’ wens ik u

Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman,
Directeur Wijbrandischool.

Nieuws
Nieuwe website
De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met onze nieuwe website. De functie van de website
is veranderd sinds de invoering van Parro. Ouders krijgen nu namelijk middels de ‘Parro-app’
dagelijks een inkijkje in de klas van hun kinderen. Daarmee is de functie van de website anders
geworden. De nieuwe website (www.meesterswijbrandischool.nl) zal in de kerstvakantie de lucht
in gaan.
Verwijderen bult schoolplein onderbouw
Afgelopen zaterdag heeft de oudercommissie, met behulp van enkele ouders, de zwart zand bult
achter op het onderbouwplein verwijderd. Het lukte al enkele jaren niet meer om daar gras op te
laten groeien. Vandaar dat we dit plein nu anders willen inrichten. Op de plekken naast de buis
komt straks boomschors; dit is zachter dan houtsnippers. Harde werkers: hartelijk dank voor jullie
inzet!

Nader kennismaken met: Wietse, Sebastiaan en Aukje
Bij een basisschool zijn verschillende mensen betrokken. Om u daar een indruk van te geven wil ik
de komende periode verschillende vrijwilligers en medewerkers hier enkele vragen laten
beantwoorden. Vandaag trappen we af met Sebastiaan (voorzitter MR), Wietse (voorzitter OC) en
Aukje (leerkracht 3/4).
Sebastiaan Oosterkamp, voorzitter MR Wijbrandischool.
Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Sebastiaan Oosterkamp, de trotse vader van Marit, Silke en Bente. Alweer
dik 12,5 jaar getrouwd met Nienke.
Werken doe ik bij een leverancier van hulpmiddelen. Waar ik het verkoopteam
dat zich bezighoudt met kinderhulpmiddelen zo goed mogelijk probeer te
ondersteunen. Dit ondersteunen doe ik ook voor de marketing afdeling en de
binnendienst. Met andere woorden ik verveel me niet :)
Buiten werktijd slokken het runnen van een gezin en huishouden de meeste tijd
op. Maar als ik even ontspanning zoek ben ik vaak te vinden op mijn fiets.
Wat is de rol van de oudergeleding die jij vertegenwoordigt?
Ik ben voorzitter van de Medenzeggenschapsraad, kortweg MR genoemd.

Waarom vervul je deze vrijwilligerstaak?
Ik ben begonnen als voorzitter van de Ouder Commissie (OC). Tijdens de vergaderingen van de OC,
waar de directeur van de school ook steevast aanschuift, bleek dat ik het best interessant vond wat
er allemaal kwam kijken bij het runnen van een school. In de MR komen zulke schoolzaken nog
uitvoeriger aan bod. Dus toen daar een plekje vrij kwam heb ik daarop gesolliciteerd. Ik was de
enige kandidaat dus mocht ik na een jaar OC alweer doorschuiven naar de MR.
En dat bevalt goed. Het is leuk om van dichtbij mee te maken wat er allemaal achter de schermen
gebeurd om onze kinderen te voorzien van goed gedegen onderwijs en tegelijk er een zo leuk
mogelijke tijd van te maken. Mijn eigen lagere school periode was geen ramp. Maar zeker ook niet
top. Voor mij dan ook een extra motivatie om dat voor mijn kinderen anders te laten zijn. Ook al
weet ik dat je daar vaak geen volledige invloed op hebt. Ik ben dan ook erg blij met initiatieven
zoals KiVa en Parro zodat er een zo fijn mogelijk leerklimaat wordt geschapen en ouders betrokken
worden bij school.
Wat kun je vertellen over onze school?
We hebben nog steeds geen minuut spijt gehad van onze keuze voor deze school. Het voelde vanaf
het begin aan als warm en knus. Het team is bevlogen en doet elke dag weer zijn/haar best om er
een leuke dag van te maken. De ouderbetrokkenheid is groot. Klinkt misschien stom maar ik voel
toch zeker ook een soort verbondenheid met alle ouders en leerkrachten als we bij het hek staan te
wachten op de kinderen. Ook al observeer ik het meestal van een afstandje 😊
Nu ook het leerplein een feit is ziet het er van binnen ook een stuk frisser en moderner uit. Een
uitnodigende leeromgeving als je mij vraagt.
Wat zou je tegen de ouders/verzorgers van onze school willen zeggen?
Nou dan wil ik van dit platform gebruik maken om nog even reclame te maken voor de MR.
Wellicht klinkt het je allemaal wat saai in de oren en haak je na het lezen van de taken van de MR
al af. Snap ik totaal. Had ik zelf in eerste instantie ook. Maar als je gewoon een natuurlijke
nieuwsgierigheid hebt en best wel iets meer te weten wil komen hoe een school werkt, meld je dan
gerust aan wanneer er weer een vacature is (eind van dit schooljaar). Het zal je niet tegenvallen.
Verder ben ik dankbaar dat ik deel mag uitmaken van een super team van betrokken ouders en
verzorgers. Klaar-overs, Luizenmoeders/vaders, Schoolversierders, Ouder commissie en noem
maar op. Samen met het team maken we er echt iets moois van! Graag sluit ik dan ook af met
iedereen die betrokken is bij onze school een fijne kerst te wensen en een gelukkig nieuw jaar!
Wietse Wierda, voorzitter OC Wijbrandischool
Beste ouders,
Mijn naam is Wietse Wierda, vader van Sjoerd, Lyke en Mette.
Samen met Rinske wonen wij aan de Flaeijel in Nieuwehorne. In
het dagelijks leven ben ik onderofficier bij de Koninklijke
Landmacht en op dit moment werkzaam in Assen.
De basis van goed onderwijs is het fundament voor onze
toekomst. Ik vind het mooi dat ik samen met nog 6
oudercommissieleden de school hierin mag ondersteunen. Twee
jaar geleden werd mij gevraagd of ik het voorzitterschap wilde
overnemen van Sebastiaan, tot op heden doe ik dit met veel
plezier.

Ik ben er trots op om onze school en ouders te vertegenwoordigen. Het is mooi om te zien dat er
vanuit de betrokkenheid van de ouders altijd weer ‘vrijwilligers’’ zijn. Deze zorgen onder meer voor
een veilige oversteek, een goed onderhouden school(plein) en nog allerlei ondersteunende taken bij
feesten en activiteiten. Dit allemaal in het belang van onze kinderen, dank hiervoor!
Ik wens iedereen een goede vakantie en fijne kerstdagen!
Aukje Boonstra – de Vries, leerkracht groep 3/4 Wijbrandischool
Wie ben je en voor welke groep sta je?
Ik ben Aukje Boonstra (42) en woonachtig in Waskemeer. Ben getrouwd
met Wolter en heb 3 kinderen. De 3 J's, dit zijn Joan (13) Jarna (12) en Janyk
(6). Ik sta voor groep 3/4.
Hoelang werk je al in het onderwijs en waarom werk je op deze school?
Ik ben begonnen in 2004 voor de Tjongerwerven en werk nu met veel plezier
op de Wijbrandischool. Ik ben begonnen op basisschool In de Kring in
Oosterwolde. Deze school werd steeds groter en ik ging de dorpsschool
missen. Zo kwam er een plekje vrij in Oudehorne en pakte het met beide
handen aan. Geen moment spijt gehad!
Waarom ben je in het onderwijs gegaan?
Als kleuter/schoolkind was ik al graag juf. Ik gaf mijn buurjongens altijd les en was altijd schooltje
aan het spelen. Toch dacht ik dat ik de zorg in moest. Mijn hele familie werkt in de zorg maar daar
lagen mijn roots niet. Ik kwam in het speciaal onderwijs terecht en toen wist ik het zeker. Ik moet
het onderwijs in en ben de pabo gaan doen.
Wat zijn je hobby’s en wat doe je graag als je niet aan het werk bent?
Het eerste wat me te binnen schiet is uitslapen. Ook lees ik graag en doe graag mee aan een leuke
pub quiz. Ik hou van gezelligheid, lekker samen uit eten met vriendinnen of naar een leuk feest
(toppers, zie foto). Maar ook wandelen met mijn loopcluppie vind ik fijn.
Wat zou je de kinderen graag willen leren?
Ik wil ze graag verder ontwikkelen maar nog belangrijker wat wil het kind zelf leren? Het
leesonderwijs trekt me enorm. Iedereen leert lezen. Elk kind op zijn eigen manier maar we doen het
samen! Iedereen doet ertoe!
Wat zou je zelf willen leren?
Ik wil graag beter leren gitaar spelen. Ik kan een paar akkoorden spelen maar doe er momenteel
niet veel mee. Zo jammer.
Dit wil ik nog kwijt……
Ben blij dat ik weer gezond door het leven ga. Ik kan weer genieten van kinderen
en ik hoop ze een mooie toekomst te mogen geven. In ieder geval hun helpen
verder te ontwikkelen.
Vriendelijke groet Aukje Boonstra
Aukje geeft het stokje over aan Baukje (leerkracht groep 8).

Voorstellen Sjoukje
Mijn naam is Sjoukje Jonker en woon in Jubbega-Schurega samen met mijn partner en twee
honden. We wonen op een hobbyboerderijtje met meerdere diersoorten.
Mijn hobby’s zijn: tuinieren, wandelen, fietsen, koken, lezen, dieren houden en verzorgen.
Ik ben sinds november dit jaar werkzaam als ambulante leerkracht op De Wijbrandischool. Mijn
werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. Mijn taken als ambulante leerkracht zijn: werken
met groepjes leerlingen, leerkrachten ondersteunen en lesgeven..
Ik heb er erg veel zin in om er samen met de kinderen een leuk en leerzaam schooljaar van te
maken. Mocht u nog vragen hebben, dan is dit mijn mailadres: s.jonker@tjongerwerven.nl
Met vriendelijke groet,
Sjoukje Jonker
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 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: plagen, ruzie of pesten?
Wat gaan we doen?
In dit thema gaan we 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.
Ook bespreken we welke emoties je ervaart wanneer iemand vervelend tegen je doet.
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…weten wat pesten is;
…weten wat het verschil is tussen:
pesten en plagen
pesten en ruzie
pesten en per ongeluk iemand pijn doen
…weten dat er verschillende soorten van pesten zijn;
…kunnen anderen een fijn gevoel geven.
KiVa thuis
Het tegenovergestelde van pesten is iemand een fijn gevoel geven. Bespreek met jouw kind(eren)
wat je kunt doen om iemand een fijn gevoel te geven (iets positiefs zeggen of doen, zoals:
glimlachen, een complimentje geven, helpen of een cadeautje geven). Geef een fijn gevoel cadeau

aan iemand van wie jullie samen denken dat hij of zij het verdient. Dit hoeft niet perse iemand te
zijn die je goed kent. Hoe voelde het?

Bovenbouw, groep 5 t/m 8: verborgen vormen van pesten en cyberpesten
Wat gaan we doen?
Dit thema staat in het teken van de verborgen vormen van pesten, ook wel indirect of relationeel
pesten genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van gemene, anonieme (en digitale)
berichtjes en het vertellen van negatieve verhalen achter de rug van het slachtoffer om. Door
middel van verschillende oefeningen leren jullie kinderen niet alleen wat verborgen pesten is,
maar ook hoe ze de vormen van verborgen pesten kunnen herkennen in verschillende situaties.
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…weten wat verborgen pesten is;
…herkennen verborgen vormen van pesten;
…weten wat ‘buitensluiten’ is;
…ervaren wat het is om buitengesloten te worden;
…herkennen tegenstrijdige communicatie;
…weten wat roddelen en klikken is;
…beseffen dat roddelen fout is;
…weten wat te doen als er geroddeld wordt;
…herkennen digitaal pesten;
…weten wat te doen als er digitaal gepest wordt;
…herkennen verborgen vormen van pesten;
…kunnen herkennen dat er gepest wordt in hun omgeving.
…weten hoe zij hun groep prettig houden.
KiVa thuis
Verborgen pesten gaat vaak samen met tegenstrijdige communicatie. In deze oefening ervaren
jullie hoe het is om tegenstijdige signalen te sturen en te ontvangen. Telkens praat de één en
luistert de ander.
Kijk boos en zeg: je bent heel aardig.
Kijk beledigd en zeg: het geeft niet.
Kijk verveeld en zeg dat je de film leuk vindt.
Hoe voelt het om tegenstrijdige signalen te ontvangen of te sturen?

Uit de schoolgids
Hier verschijnt elke Schoolinfo een gedeelte uit de schoolgids 2021 – 2022 van De
Wijbrandischool. Deze week gaat het over ons school ondersteuningsprofiel.
School ondersteuningsprofiel (SOP)
In het ondersteuningsplan wat is opgesteld door het samenwerkingsverband staan de afspraken
die alle scholen binnen het samenwerkingsverband met elkaar gemaakt hebben. Hierbij gaat het
vooral om proces afspraken met betrekking tot de plaatsing van leerlingen op een school voor
speciaal (basis)onderwijs. Voor inspraak op het ondersteuningsplan door ouders en leerkrachten
is een aparte ondersteuningsplanraad opgericht. Dit is vergelijkbaar met een
medezeggenschapsraad, zoals u dit ook van onze scholen kent.

De school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. In dit profiel is te lezen welke
basisondersteuning wij onze leerlingen bieden. Het school ondersteuningsprofiel van onze
school vindt u op onze website (www.meesterswijbrandischool.nl) onder downloads
schooldocumenten. Bij het realiseren van de juiste ondersteuning werkt de school vanuit de
uitgangspunten van handelingsgericht werken. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft,
wordt in eerste plaats gekeken naar wat het kind nodig heeft. Naast de basisondersteuning
informeren wij u ook over de mogelijkheden voor extra ondersteuning.

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 Sjoukje

Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Flexpool

e.boot@tjongerwerven.nl
w.houten@tjongerwerven.nl
s.jonker@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 02 (10/01 - 14/01) – Let op!
Marcus 1: 1-28

Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat mensen op moeten letten:
iemand zal de weg voor de Heer vrijmaken. Eeuwen later vertelt Johannes de
Doper dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. Zo begint het
bijzondere verhaal van Jezus. Voor wie goed oplet, verandert het leven totaal.

Week 03 (17/01 - 21/01) – Voeten op de grond, hoofd omhoog
Marcus 1: 40-45 en 2: 1-12

Jezus maakt een man beter die aan een huidziekte lijdt. Ook geneest hij een verlamde man die
door vier vrienden door het dak naar beneden wordt gelaten. Zo wordt heel concreet zichtbaar
hoe Jezus mensen op weg helpt: met de voeten op de grond en het hoofd omhoog.
Week 04 (24/01 - 28/01) – Dat mag niet, toch?
Marcus 2: 13-28 en 3: 1-6

Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde dingen doen. Zijn leerlingen vasten niet, zoals
de leerlingen van Johannes de Doper wel doen. En op een sabbat plukken ze zomaar aren van het
veld om op te eten. Dat mag allemaal niet, toch? Of toch wel?

Quote/Citaat

Hieronder vindt u de relevante bijlage(n)

Bijlagen

