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Belangrijke data 
 
Datum    Activiteit    Locatie    
30 maart   Ellen jarig 
14 april    Paasviering groep 1 t/m 8  Wijbrandischool 
15 april    Goede Vrijdag, leerlingen vrij 
16 april    Sietze jarig 
18 april    Tweede Paasdag, leerlingen vrij 
19 april    Inloopspreekuur jeugd-   Wijbrandischool 
    verpleegkundige 
20 & 21 april   IEP Eindtoets groep 8   Lokaal groep 8 
25 april t/m 6 mei  Meivakantie 
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Van de directie 
 
Vooruitblik schooljaar 2022 – 2023 
Dit schooljaar werken we met zes (combinatie)groepen: tijgers, beren, groep 3/4, groep 5/6a, 
groep 6b/7 en groep 8. Ook volgend schooljaar mogen we de leerlingen verdelen over zes 
groepen. Dit schooljaar werken we met twee kleutergroepen. Het is niet gezegd dat dit komend 
schooljaar ook zo is. Dit aantal is nog afhankelijk van de instroom van vierjarigen de komende tijd. 
Met de kennis van nu starten we volgend schooljaar met ongeveer 125 leerlingen. De komende 
periode gaan we bekijken hoe we deze circa 125 leerlingen het beste kunnen verdelen over de zes 
groepen. 
 
Kent u nog mensen die een basisschool zoeken of heeft u een broertje/zusje nog niet aangemeld? 
Doe dit dan zo snel mogelijk. Dit helpt ons om goede keuzes te maken richting de groepsverdeling 
voor komend schooljaar. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.   
 
Oekraïne 
Afgelopen woensdag (16 maart) hebben wij met de hele school het lied ‘wij staan hier sterk’ 
buiten op het plein gezongen. Dit om te laten zien dat wij de kinderen in Oekraïne steunen. Samen 
een lied zingen geeft namelijk een goed gevoel. De situatie in Oekraïne doet ook iets met onze 
kinderen. Ze staan stil bij oorlog/vrede en gaan hier vragen over stellen. Als school krijgen wij 
materiaal aangereikt om dit met de kinderen te bespreken. Maar het is belangrijk om hier een 
‘balans’ in te vinden. Het moet niet elke dag gaan over de situatie daar. Maar aan de andere kant 
kunnen we onze ogen ook niet sluiten voor de situatie. Kortom we besteden in de klas 
(vanzelfsprekend afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen) aandacht aan de situatie in 
Oekraïne, maar het staat niet dagelijks centraal. Op dit moment zijn er nog geen Oekraïense 
kinderen aangemeld op onze school, maar dit kan de komende periode wel gebeuren. 
 
Wanneer u thuis merkt dat u kind zich zorgen maakt over oorlog en veiligheid, kunt u eens kijken 
op de volgende website: https://www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding/mijn-kind/extra-
hulp/opvoedinformatie/schokkende-gebeurtenis/ 
 
Mocht u vragen hebben over bovenstaand (of over iets anders), weet u mij te vinden! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Hendrik Pesman,  
Directeur Wijbrandischool. 

 

 

Nieuws 
 
Oproep jubileumcommissie: Wijbrandischool 100 jaar 
1 mei 2023 bestaat de Wijbrandischool 100 jaar. Inmiddels worden de voorbereidingen opgestart 
voor deze bijzondere gebeurtenis. We zijn op zoek naar mensen die plaats willen nemen in de 
jubileumcommissie. Dat kunnen ouders/verzorgers van onze school zijn, maar ook opa`s/oma`s en 
anderen (dorpsgenoten) die onze school een warm hart toedragen. Belangstellenden kunnen zich 
melden bij de Ouder Commissie via ocwijbrandi@tjongerwerven.nl. Zegt het voort!  
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Aankondiging rommelmarkt: 21 mei 2022 
De tweejaarlijkse rommelmarkt, die oorspronkelijk gepland was 
voor 2021, is nu gepland op zaterdag 21 mei a.s. Voor deze 
activiteit hebben we veel vrijwilligers nodig. Hierover ontvangt 
u binnenkort meer informatie! De opbrengst van de 
rommelmarkt zal gebruikt worden om ons schoolplein op te 
knappen. 
 
Vacatures: verkeersbrigadiers 
Op dit moment maken wij gebruik van ouders/verzorgers die onze 
kinderen veilig oversteken. Dit doen zij samen met de leerlingen uit groep 
7 en groep 8. Op dit moment is het soms al puzzelen om de bezetting rond 
te krijgen. Doordat er aan het eind van dit schooljaar 18 leerlingen uit 
groep 8 de school verlaten, stoppen ook veel ouders als verkeersbrigadier. 
Om ook volgend schooljaar deze oversteek te garanderen, zijn wij op zoek 
naar nieuwe verkeersbrigadiers. 
  
Daarom bij deze de oproep: verkeersbrigadiers gezocht!!! 
  
Beschikbaarheid en inzet is altijd in overleg met de verkeersouder. 
Voor meer vragen kunt u contact opnemen met onze verkeersouder 'Maartje van de Wetering.' 
Zij is te bereiken op 06-24610151 of weteringmaartje@hotmail.com. U kunt zich ook aanmelden 
via cbswijbrandi@tjongerwerven.nl Wij hopen dat veel ouders/verzorgers zich aanmelden en 
gezamenlijk gaan voor een veilige oversteek. 
 
Zoekmachine schoolbibliotheek 
In de zoekmachine van de SchoolWise Portal kunnen 
leerlingen boeken, websites en filmpjes opzoeken. Alle resultaten 
worden overzichtelijk gepresenteerd, waarbij zichtbaar is of een boek 
aanwezig is in de schoolbibliotheek. Alle websites 
waarnaar SchoolWise verwijst zijn betrouwbaar, veilig én 
kindvriendelijk. De Schoolwise portal werkt leesbevorderend. De link 
is: http://bit.ly//meesterwijbrandi 
  
Nader kennismaken met: (juf) Joke 
Op 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. Deze keer is het woord aan Henny (leerkracht 
groep 1/2). 
 
Wie ben je en voor welke groep sta je?  
Ik ben Joke Kamperveen (46) en woon in Wolvega. Ik ben getrouwd 
met Vincent en samen hebben wij drie kinderen; Amber van 16 jaar en Rick en Thom van 13 jaar. Ik 
geef les aan groep 5 en 6A. 
 
Hoelang werk je al in het onderwijs en waarom werk je op deze school?  
Ik werk nu al ongeveer 24 jaar in het onderwijs. Ik ben begonnen als Remedial Teacher op een 
basisschool in Ossenzijl en daarnaast gaf ik ook twee dagen les aan groep 5/6 in Steggerda. Hierna 

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
mailto:cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
http://bit.ly/meesterwijbrandi


  

heb ik binnen de Tjongerwerven gewerkt op scholen in Oosterwolde en Wolvega als leerkracht 
maar ook als intern begeleider.  
Voordat ik in Oudehorne kwam was ik het plezier van werken in het onderwijs wat kwijt geraakt en 
ik was me aan het oriënteren op een studie of een baan buiten het basisonderwijs. Jan Hendrik 
kwam toen met het aanbod om het een jaar in Oudehorne te proberen om te kijken of ik misschien 
toch het plezier in het onderwijs terug kon krijgen.  
Ik ben hier nu alweer voor het derde jaar. Het plezier is dus zeker terug dankzij de kinderen, jullie 
als ouders en natuurlijk ook het team van de Wijbrandi.  
 
Waarom ben je in het onderwijs gegaan?  
Het werken met kinderen leek me ontzettend leuk. Ik paste geregeld op bij de buurkinderen en dit 
deed ik met veel plezier. Het leek me geweldig om kinderen ook echt iets te leren. 
 
Wat zijn je hobby’s en wat doe je graag als je niet aan het werk bent?  
Ik ga graag op vakantie. Ik houd van kamperen en wil graag zoveel mogelijk van de wereld zien. 
Daarnaast lees ik graag (thrillers) en vind ik het leuk om nieuwe recepten uit te proberen. 

Mijn twee puberzonen kunnen dit alleen niet altijd waarderen       
 
Wat zou je de kinderen graag willen leren?  
Fouten maken mag. Heel graag zelfs want dan kan ik ze juist iets leren. Daarnaast vind ik het 
belangrijk dat ze leren hoe je met elkaar omgaat zodat iedereen zich fijn en veilig voelt in de groep. 
 
Wat zou je zelf willen leren?  
Ik zou graag de opleiding tot taalcoördinator nog willen volgen. Taal, spelling en lezen zijn wel mijn 
favoriete vakken en hier zou ik graag nog meer mee willen doen. 
 
Dit wil ik nog kwijt……  
Dit is de vijfde school waar ik nu werkzaam ben en heb dus wel wat vergelijkingsmateriaal. Ik wil 
dan ook een groot compliment geven aan de ouders en kinderen van de Wijbrandi. Er is hier een 
fijne sfeer met wederzijds respect. Dit is niet op alle scholen zo vanzelfsprekend. 
 
Vriendelijke groet Joke 
Joke geeft het stokje over aan Hinke 
 
KiVa thema 7 ‘Samen zijn wij een fijne groep’ 
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. 

 
Thema 7 onderbouw: ‘Samen zijn wij een fijne groep’ 
 
Wat gaan we doen? 
De komende periode doen we verschillende oefeningen waarbij jullie 
kinderen zich verplaatsen in iemand die zich niet fijn voelt. Vervolgens koppelen we dit aan samen 
een fijne groep zijn. In de vorige thema’s hebben we het gehad over pesten.  In een fijne groep hoort 
geen pesten thuis. Samen zijn we tegen pesten! Samen zijn wij voor een fijne groep! Kinderen 
begrijpen dat anderen soms hulp nodig hebben zodat iedereen zich fijn kan voelen in de groep.  
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd . Ze… 
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…kunnen zich voorstellen dat niet bij een groep horen en gepest worden niet fijn voelt; 
…kunnen laten zien dat ze voor een fijne groep zijn; 
…leren de standpunten van hun klasgenoten over pesten; 
…begrijpen dat anderen soms hulp nodig hebben. 
 
KiVa thuis 
Zing samen met jouw kind(eren) het volgende liedje: ‘Er zat een klein kaboutertje (zigeunermeisje) 
te huilen op een steen’.  Bespreek vervolgens de volgende vragen: Waar gaat het liedje over? 
Waarom is het kaboutertje verdrietig? Het kaboutertje wordt ook weer vrolijk, hoe is dat gekomen? 
 
Thema 7 bovenbouw: ‘Samen zijn wij een fijne groep’ 
 
Wat gaan we doen? 
Nu de kinderen weten welke vormen van vervelend gedrag er zijn en hoe ze die kunnen herkennen, 
gaan we in dit thema in op de gevolgen daarvan. (Fictieve) verhalen van gepeste kinderen worden 
besproken. Hoe voelt een gepest kind zich? Wat zouden we kunnen doen om hem of haar te helpen? 
Daarnaast kijken we naar onze eigen groep. Hoe ziet onze groep er op dit moment uit? Wat gaat 
goed? Waar kunnen we aan werken? 
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd . Ze… 
…weten hoe het voelt om gepest te worden; 
…kennen de gevolgen van pesten voor de slachtoffers; 
…weten dat iemand die gepest wordt daar nog heel lag last van kan hebben; 
…kunnen aangeven hoe de sfeer is in de groep; 
…kunnen reflecteren op hun eigen gedrag; 
…kunnen de ontwikkeling van hun groep beschrijven;  
…kunnen een eigen KiVa-regel maken; 
…weten dat het belangrijk is om samen te zorgen voor een fijne groep; 
 
KiVa thuis 
Dit keer hebben jullie kinderen zelf een KiVa-regel mogen bedenken. Kunnen jullie ook een KiVa-
regel voor thuis bedenken? Het gaat om wat jullie als groep (familie) belangrijk vinden! 
 

 
Uit de schoolgids 
 
Hier verschijnt elke Schoolinfo een gedeelte uit de schoolgids 2021 – 2022 van De 
Wijbrandischool. Deze week gaat het over ‘verlof aanvragen.’ 
 
Verlofregeling 
Verlof buiten de officiële schoolvakanties kan slechts worden verleend wegens specifieke aard 
van beroep van één van de ouders. Het vakantieverlof mag slechts éénmaal per schooljaar voor 
maximaal 10 schooldagen worden gegeven en mag niet plaatsvinden in de eerste twee 
lesweken van het schooljaar. Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond van “gewichtige 
omstandigheden” bijv. persoonlijke of familieomstandigheden. Dit kunnen zijn: huwelijk, 
ernstige ziekte of overlijden van familieleden. Voor verlof bij gewichtige omstandigheden geeft 
de directeur toestemming. Het verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd; formulieren 
hiervoor zijn op school verkrijgbaar. 
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Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of 
de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet 
gedacht worden aan: het voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de 
lesuren kan: 

o verhuizing (1 dag); 
o huwelijk van familieleden (1 dag als dit binnen de woonplaats plaatsvindt, anders 2 

dagen); 
o ernstige ziekte van familieleden; 
o bevalling van de moeder; 

 
Als uw kind nog geen 5 jaar is, hoeft u niet officieel vrij te vragen. Wel stellen we het op prijs als 
u het verlof tijdig meldt. Een 5-jarige leerling heeft recht op ten hoogste 10 uren vrij per week. 
Het kan immers zijn dat een hele week naar school gaan nog te vermoeiend is. 
Ongeoorloofd verzuim moet altijd worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Heerenveen en sinds april 2017 door de directeur digitaal worden doorgegeven aan Duo. 
 

 

 

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 Sjoukje  Flexpool   s.jonker@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 
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Kind Op Maandag 
 
Week 12 (21/03 - 25/03) – Op je tenen 
Marcus 8: 27 - 9:29 
Geloven is af en toe op je tenen staan: nieuwsgierig zijn, iets willen zien, maar 
ook ergens je best voor doen. In de verhalen van deze week praat Jezus met zijn 
leerlingen over wie hij is. Je moet ‘op je tenen staan’ om daar iets van te 
begrijpen. Op een hoge berg verandert Jezus van gedaante en verschijnen Mozes en Elia. Terug 
beneden geneest Jezus een zieke jongen. 
 
Week 13 (28/03 - 01/04) – De hoofdprijs 
Marcus 10: 13-27 en 35-45 
Jezus laat de kinderen bij zich komen; voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Als een rijke 
man komt vragen hoe hij deel kan krijgen aan het eeuwige leven, vertelt Jezus hem dat hij al zijn 
rijkdom weg kan doen. Dan krijgt hij echt de hoofdprijs! Onderweg naar Jeruzalem vragen twee 
leerlingen of ze later een ereplaats naast Jezus zullen krijgen. Jezus vertelt dat je in Gods ogen 
belangrijk bent als je anderen dient. 
 
Week 14 (04/04 - 08/04) – Ben jij hier de baas? 
Marcus 10: 46-52, 11: 1-10 en 12: 1-12 
De blinde Bartimeüs laat zich niet het zwijgen opleggen. Hij roept Jezus aan als ‘Zoon van David’ – 
een koning dus! Ook bij de intocht in Jeruzalem wordt Jezus toegejuicht als koning. Later vertelt 
Jezus een verhaal over een wijngaardenier die zijn knechten en zijn zoon stuurt om de opbrengst 
op te halen. Als de oppassers hem doden, zal de wijngaardenier zelf komen om het recht te 
herstellen. 
 
Week 15 (11/04 - 15/04) – Ik geef je alles 
Marcus 14: 1-25 en 16: 12-25 
Een vrouw zalft Jezus met dure olie. Jezus vertelt dat één van zijn leerlingen hem zal verraden, hij 
wordt gearresteerd in de hof van Getsemane. Na een verhoor bij de hogepriesters en bij Pilatus 
wordt Jezus ter dood veroordeeld en gekruisigd. Maar op de derde dag maakt God een nieuw 
begin: het graf is leeg, Jezus leeft! 
 

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

 
Bijlagen 
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Lijkt het je leuk om te korfballen?  Kom dan gezellig en 
gratis een paar keer mee trainen.  
We trainen elke woensdags van 6 tot 7 uur. De training 
wordt gegeven door Esmee Liest en Janneke Post.  
  
Groetjes Esmee en Janneke 
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