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Belangrijke data 
 
Datum    Activiteit    Locatie    
21 t/m 25 februari  Voorjaarsvakantie 
28 februari   Luizencontrole    Wijbrandischool 
3 maart   Rapport 1 
3 maart   19.30 Oudercommissie 
8 maart   Annet jarig 
9 maart   19.30 MR    Wijbrandischool 
13 maart   Aukje jarig 
15 maart   08.30 inloopspreekuur   Wijbrandischool 
    jeugdverpleegkundige 
16 maart   Audit     Wijbrandischool 
18 maart   Schoolinfo nr. 10 
 
 
 
 
 
 

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
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL0ObdpoXcAhXIyqQKHfzqCQMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.strijen.info/2016/04/07/nieuw-telefoonnummer-gemeente-strijen-en-gemeentes-hoeksche-waard/&psig=AOvVaw16RsgElGhlVlviNpM8gEVu&ust=1530788766115479
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGuoX2poXcAhWB-KQKHRScDsAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-email-and-gmail/&psig=AOvVaw1vqH-xPRz9uYSfiFCqWDms&ust=1530788816717386
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8ouGSp4XcAhXM-qQKHWWjABoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.overheid-uitkering.nl/contact-uwv-adres/&psig=AOvVaw2X_GUtMufj2dE5A0Ax5cfi&ust=1530788877486690
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv6Nnnp4XcAhWBGewKHcTJBn4QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis&psig=AOvVaw1ltimmA29Yrn1YZTrY6CEY&ust=1530789052456326


  

 

 

Van de directie 
 
Versoepelingen basisonderwijs 
 
Dinsdagavond 15 februari was er wederom een persconferentie. Hieronder vindt u de 
belangrijkste versoepelingen voor het basisonderwijs. Deze gaan na de voorjaarsvakantie (per 
maandag 28 februari) in: 

o Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes 
binnen de school kunnen worden losgelaten; 

o Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen 
cohortering op niveau van klas/groep meer); 

o Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen de school weer in; 
o Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in plaats van 

zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt; 
o Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig 

handen wassen en voldoende ventileren gelden wel; 
o Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school; 
o Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee 

keer per week een zelftest te doen blijft. We blijven gratis zelftesten verstrekken. 

We zijn blij dat de kinderen uit de verschillende groepen weer kunnen samenwerken en samen 
pauze kunnen vieren. Uiteindelijk is een basisschool veel meer dan alleen je eigen groep! Juist 
door momenten te organiseren waar jonge kinderen en oudere kinderen samenwerken, ontstaan 
mooie activiteiten! 
 
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, e-
mail 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! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Hendrik Pesman,  
Directeur Wijbrandischool. 
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Nieuws 
 
Schoolfotograaf 
Gisteren (donderdag 17 februari) was de schoolfotograaf op onze school. 
Deze dag zijn er alleen individuele foto`s van leerlingen gemaakt + foto`s 
van broertjes/zusjes. Op een later moment dit schooljaar komt de 
fotograaf nogmaals voor de groepsfoto`s en de afscheidsfoto van groep 8. 
Dit i.v.m. enkele afwezige leerlingen i.v.m. corona, ziekte of quarantaine. 
 
Vertrek juf Wietske 
Afgelopen maandag (14 februari) was Wietske voor het laatst. Wietske 
was de afgelopen periode werkzaam bij ons op school. Ze werkte op maandag met groepjes 
leerlingen heeft ook de Tijgers overgenomen toen Tom met geboorteverlof was. Wietske gaat aan 
de slag als leerkracht groep 0-1 op De Akker in Oosterwolde. We wensen haar veel succes en 
plezier toe op haar nieuwe school! 
 
Nader kennismaken met: (juf) Henny 
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 Henny Dijkshoorn en al 40 jaar getrouwd met Koos. 
We hebben twee dochters, 1 zoon, twee schoonzonen en 1 schoondochter. 
Wij mogen samen met hun genieten van 5 kinderen. We zijn een trotse pake en beppe. 
Ik sta al heel wat jaren voor groep 1 en 2. Ook heb ik twee jaar mogen genieten van de combi 2/3. 
 
Hoelang werk je al in het onderwijs en waarom werk je op deze school?  
Mijn loopbaan is begonnen in Boornbergum. Maar door de invoering van het basisonderwijs kwam 
ik in Nij Beets terecht.  Na de geboorte van onze kinderen ben ik enkele jaren thuis geweest. Toen 
onze jongste 4 jaar was ben ik weer begonnen en wel in Donkerbroek. Na 12 jaar vond ik het tijd 
om ergens anders te gaan kijken en kwam ik in Oudehorne terecht. Hier had ik het best naar de zin, 
maar ik hou zo nu en dan wel van een nieuwe uitdaging. Dus na 6 jaar vertrok ik naar Wolvega. 
Toch miste ik de sfeer van Oudehorne, dus toen er enkele jaren terug een plaatsje vrij kwam op de 
Wijbrandischool ben ik teruggekeerd. 
 
Waarom ben je in het onderwijs gegaan?  
Vanaf het begin heb ik altijd gezegd dat ik kleuterjuf wilde worden. En zoals u kunt zien bevalt mij 
dat nog steeds best. 
 
Wat zijn je hobby’s en wat doe je graag als je niet aan het werk bent?  
Ik kan heel erg geniet van buiten zijn. De ene keer zie je mij dan in de tuin spitten, een andere keer 
loop ik samen met Koos een lange wandeling. Ook stap ik graag op mijn fiets om de omgeving te 
verkennen. Ook mag ik graag een boek lezen en naaien. Tevens speel ik graag een partijtje 
volleybal. Als het koud is doen we dit in de zaal maar de rest van het jaar buiten in het zand. 
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Wat zou je de kinderen graag willen leren?  
Geniet van waar je goed in bent. En wees niet bang voor wat je nog moet leren. 
Want je staat er nooit alleen voor, er zijn vele mooie mensen en kinderen om je heen die jou graag 
willen helpen. 
 
Wat zou je zelf willen leren?  
Nog meer te genieten van al het moois om mij heen en er tijd voor vrij maken. 
 
Dit wil ik nog kwijt……  
Ik hoop samen met de kinderen en ouders nog veel leuke dingen te doen. Dit stond even twee jaren 
op een laag pitje. We gaan er voor!! 
 
Vriendelijke groet Henny. 
Henny geeft het stokje over aan Joke (leerkracht groep 5/6a) 
 
KiVa thema 6 ‘Rollen in de 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 6 onderbouw: ‘Rollen in de groep?’ 
 
Wat gaan we doen? 
Nu de kinderen weten wat het verschil is tussen pesten en plagen, kunnen 
we gaan kijken naar de verschillende rollen die voorkomen in pestsituaties: pester, slachtoffer, 
assistent, versterker, verdediger en buitenstaander. De rollen worden uitgebeeld, getekend en 
beschreven. De kinderen beseffen dat hoewel we niet allemaal mee doen met pesten, we er wel 
samen voor zorgen dat het pesten stopt! 
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd . Ze… 
…weten dat iedereen een rol speelt bij pesten; 
…kunnen de zes rollen van pesten benoemen; 
…kunnen zich inleven in de verschillende rollen; 
…herkennen de zes rollen bij pesten. 
 
KiVa thuis 
Bespreek met jouw kind(eren) een sprookje dat jullie beide goed kennen (bijvoorbeeld 
Assepoester). Wie wordt er gepest? Wie is de pester? Wie zijn de assistenten, versterkers, 
verdedigers en buitenstaanders? Hoe is het pesten gestopt? 
 
Thema 6 bovenbouw: ‘Rollen in de groep’ 
 
Wat gaan we doen? 
Hoewel de meeste kinderen negatief denken over pesten, doet lang niet iedereen er iets tegen. 
Juist dit ‘niets doen’ houdt het pesten in stand. Tijdens dit thema worden jullie kinderen zich hier 
bewust van. Ze leren hoe een groepscultuur eruit ziet en welke rollen er voorkomen in 
pestsituaties: pester, slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en buitenstaander. Door middel 
van filmpjes en gesprekken leren ze deze rollen in verschillende situaties te herkennen. 
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Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd . Ze… 
…weten dat iedereen een rol heeft in de groep; 
…herkennen de zes rollen bij pesten; 
…leren een groepsstructuur doorzien: er zijn verschillende soorten rollen; 
…weten dat er verschillende machtsposities zijn in de groep; 
…denken na over waarom iemand pest; 
…leren reflecteren op hun handelen: waarom heb je je gedragen zoals je je hebt gedragen?; 
…kunnen verwoorden hoe zij zelf over pesten denken; 
…leren de standpunt van klasgenoten met betrekking tot pesten kennen; 
…weten  dat mensen niet altijd in overeenstemming met hun mening handelen; 
…kunnen tegen iemand die vervelend doet ‘stop’ zeggen. 
 
KiVa thuis 
Laat jouw kind(eren) een tekening maken van de verschillende rollen in een pestsituatie. Kijk 
vervolgens of je de rollen in de tekening kunt herkennen. Wat zijn de kenmerken van een pester, 
slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en buitenstaander? Laat jouw kind(eren) dit 
uitleggen! 
 

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

 

 
Kind Op Maandag 
 
Week 09 (28/02 - 04/03) – Je hebt genoeg 
Marcus 6: 6b-44 
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te 
nemen; er zal voor hen gezorgd worden. Als koning Herodes hoort wat er over 
de Messias verteld wordt, schrikt hij. Hij is bang dat het Johannes de Doper is, 
die hij heeft laten ombrengen. In het laatste verhaal van deze week horen we hoe Jezus vijf broden 
en twee vissen deelt met duizenden mensen. Er is voor iedereen genoeg! 
 
Week 10 (07/03 - 11/03) – Wij hebben je nodig 
Marcus 6: 45-56 en 7: 24-30 

De leerlingen van Jezus komen ’s nachts in een storm op het meer terecht. Jezus loopt over het 
water naar hen toe. Aan de overkant van het meer komen veel mensen die hem nodig hebben 
naar Jezus toe. En ook in de omgeving van Syrus wordt zijn hulp gevraagd, door een vrouw met 
een zieke dochter. 
 
Week 11 (14/03 - 18/03) – Zie je al wat? 
Marcus 7: 31-37, 8: 1-10 en 22-26 

Jezus maakt een man beter die doof is en niet kan praten. Er gaat een wereld voor hem open. 
Later geeft Jezus een grote menigte mensen te eten met zeven broden en wat vissen. Het is al de 
tweede keer dat Jezus zoiets doet; gaan de mensen nu begrijpen wie hij is? In het derde verhaal 
wordt een blinde man genezen. Hij ziet eerst mensen alsof het bomen zijn, maar later ziet hij 
steeds meer. 
 

Quote/Citaat 
 

 
‘Wat je vandaag moet doen, moet je doen zoals je 

morgen denkt dat je het had moeten doen.’ 
(Toon Hermans) 

 
Hieronder vindt u de relevante bijlage(n)  
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