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Belangrijke data 
 
Datum    Activiteit    Locatie    
25 april t/m 6 mei  Meivakantie 
9 mei    Luizencontrole groep 1 – 8  Wijbrandischool 
17 mei    08.30 inloop schoolverpleeg-  Wijbrandischool 
    kundige 
21 mei    Rommelmarkt    Wijbrandischool 
25 mei    Leerlingen vrij i.v.m. Personeelsdag 
26 en 27 mei   Hemelvaartsweekend, leerlingen vrij 
3 juni    Schoolinfo nr. 12 
6 juni    Pinkstermaandag, leerlingen vrij 
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Van de directie 
 
Vooruitblik schooljaar 2022 – 2023 
Zoals in de vorige Schoolinfo (editie maart) gedeeld, starten we ook volgend schooljaar met zes 
groepen. Hierbij gaf ik ook aan dat het niet vanzelfsprekend is, dat we ook volgend schooljaar met 
twee kleutergroepen starten.  
 
Ook komend schooljaar splitsen we een groep om tot een evenwichtige verdeling van leerlingen te 
komen. Momenteel zijn we zorgvuldig aan het onderzoeken welke groep hiervoor in aanmerking 
komt. Voor het splitsen van een groep hanteren we, net als voorgaande schooljaren, de volgende 
criteria: 

o Groepsdynamiek; 
o Mate van ondersteuning; 
o Goede verdeling van aantallen. 

 
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte m.b.t. dit proces. We streven ernaar om uiterlijk 
medio juni, ruim een maand voor de zomervakantie, dit met u te delen. Bovenstaand proces wordt 
ook altijd besproken in geledingen waarin ouders vertegenwoordigd zijn zoals de OC en MR van 
onze school. 
 
Vrijwilligers 
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, gaan alle schoolse activiteiten 
weer door. Te denken valt aan schoolvoetbal, Koningsspelen, 
schoolkorfbal, survival, schoolreis en de rommelmarkt. Om al deze 
activiteiten voor de kinderen door te kunnen laten gaan, kunnen we 
niet zonder ouderhulp. Wellicht is dit na twee schooljaren zonder 
veel van deze activiteiten, even slikken wanneer alle aanvragen u 
om de oren vliegen. Toch wil ik u vragen om uw steentje bij te 
dragen waar u kan en wil. 
 
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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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. Via Parro kunt u zich aanmelden om te helpen. 
De opbrengst van de rommelmarkt zal gebruikt worden om ons 
schoolplein op te knappen. 
 
Nader kennismaken met: (juf) Hinke 
Op een basisschool zijn verschillende mensen werkzaam. 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 Hinke (leerkracht groep 6b/7). 
 
Wie ben je en voor welke groep sta je?  
Ik ben Hinke Frietema, getrouwd met Hein, samen hebben we twee kinderen en 5 kleinkinderen. 
Ik sta voor groep 6b en 7. 
 
Hoelang werk je al in het onderwijs en waarom werk je op deze school?  
Ik werk ruim 40 jaar in het onderwijs. Onze kinderen hebben ook op de Wijbrandischool gezeten, 
wij woonden toen in Oudehorne. Toen zij naar de middelbare school gingen, heb ik binnen de 
Tjongerwerven gevraagd of ik in eigen dorp kon werken. Dat kon, als ik les wilde geven in groep 
7/8. 
 
Waarom ben je in het onderwijs gegaan?  
Als meisje van een jaar of 8 wilde ik altijd al juf worden, dat is nooit veranderd. Ook op latere 
leeftijd nog wel eens een beroepentest gedaan, maar ook dat kwam uit dat ik juf wilde zijn 
 
Wat zijn je hobby’s en wat doe je graag als je niet aan het werk bent?  
Ik vind sporten nog steeds een leuke hobby. Ik speel niet meer in teamverband, maar tennis bijna 
wekelijks. Daarnaast ga ik graag naar ons plekje op de camping, daar wat klussen en genieten van 
een rondje wandelen of fietsen. 
 
Wat zou je de kinderen graag willen leren?  
Dat leren echt iets te maken heeft met je verdere toekomst en dat ieder kind, ook later als 
volwassene, even waardevol is in de maatschappij. 
 
Wat zou je zelf willen leren?  
Hoe ik die boodschap duidelijk kan maken en kinderen kan motiveren daaraan te werken. 
 
Dit wil ik nog kwijt……  
ik hoop nog met veel plezier te kunnen blijven werken tot mijn pensioen. 
 
Vriendelijke groet Hinke 
Hinke geeft het stokje over aan Annet. 
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KiVa thema 8 ‘We helpen elkaar’ 
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 8 onderbouw: ‘We helpen elkaar’ 
 
Wat gaan we doen? 
Dit thema staat in het teken van ‘helpen’. Wanneer dit thema afgelopen is, 
beschikken de kinderen over middelen en vaardigheden om anderen te helpen. Ze gaan steeds 
meer de rol van verdediger aannemen. Een verdediger staat niet altijd letterlijk tussen twee 
partijen in, maar biedt steun in de vorm van kleine gebaren, zoals naast iemand gaan zitten of een 
hand uitsteken. Naast het oefenen in helpen, besteden we ook aandacht aan het geven van 
complimenten.   
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 
…weten hoe zij een ander kunnen helpen; 
…weten waarom het moeilijk kan zijn om een ander te helpen; 
…kunnen kleine gebaren maken om een ander te steunen; 
...weten hoe ze elkaar complimenten kunnen geven. 
 
KiVa thuis 
Bedenk samen een situatie waarin iemand vervelend doet. Speel deze situatie na en bespreek op 
welke manier je het beste op dat gedrag kunt reageren. Hoe kun je iemand in zo’n situatie helpen? 
Laat maar zien!  
 
Thema 8 bovenbouw: ‘We helpen elkaar’ 
 
Wat gaan we doen? 
Het is niet eenvoudig om voor iemand op te komen. Kinderen zijn vaak bang dat ze negatieve 
reacties zullen krijgen, omdat ze zich misschien niet houden aan de normen die gelden in de 
groep. Belangrijk is dat kinderen over de juiste middelen en vaardigheden beschikken om iemand 
te helpen. De komende maand gaan we hiermee aan de slag. Jullie kinderen oefenen verschillende 
manieren van verdedigen en leren dat steun geven niet per se betekent dat je letterlijke 
tussenbeide komt. Steun kun je ook bieden met behulp van kleine gebaren, zoals: naast iemand 
gaan zitten.  
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 
…weten hoe ze elkaar kunnen steunen; 
…kunnen kleine gebaren gebruiken om iemand te steunen; 
…weten waarom het moeilijk is om slachtoffers te steunen; 
…weten wat er nodig is om een succesvol verdediger te zijn; 
…weten dat het samen makkelijker verdedigen is dan alleen; 
…kennen verschillende manieren om elkaar te helpen; 
…weten wie in de groep een goede verdediger is; 
…weten van zichzelf hoe ze beter kunnen worden in het helpen van een ander; 
…kunnen de ontwikkeling van hun groep beschrijven; 
…weten hun voornemens om te zetten in daden. 
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KiVa thuis 
Bespreek samen met jouw kind(eren) op welke manieren jullie andere kinderen kunnen helpen.  
Het is belangrijk dat beide partijen zich er fijn bij voelen, dus jullie als verdedigers en het 
slachtoffer. Probeer het maar eens uit! 
 

 
Uit de schoolgids 
 
Hier verschijnt elke Schoolinfo een gedeelte uit de schoolgids 2021 – 2022 van De 
Wijbrandischool. Deze week gaat het over onze prioriteiten. 
 
Prioriteiten 
Als school vinden wij het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat. Plezier en je fijn 
voelen zijn namelijk de voorwaarden om tot leren te komen. Gedurende het schooljaar steken 
we hier wekelijks op in middels KiVa lessen, gemeenschappelijke weekopeningen, de gouden 
weken (in deze 6 gouden weken wordt de basis gelegd voor een goede (werk)sfeer in de klas) en 
schoolbroertje – schoolzusje activiteiten. Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat leerlingen 
‘de basis’ goed onder de knie krijgen, hiermee wordt bedoeld: rekenen, taal, spelling en lezen. 
Naast de basis vinden we het ook belangrijk dat er ruimte is voor de creatieve vakken, 
gymnastiek en ‘samen leren’. Met elkaar zijn we ook verantwoordelijk voor elkaar! Het is mede 
onze taak om de leerlingen bij ons op school voor te bereiden op de maatschappij en klaar te 
stomen als kritische, enthousiaste en empathische mensen.   
 

 

 

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 16 (19/04 - 22/04) – Hoor je mij? 
1 Samuel 1, 2 en 3 

Hanna bidt in de tempel. De priester Eli denkt eerst dat ze dronken is, maar God 
hoort haar gebed. Hanna krijgt een kind. Haar zoon Samuel hoort later de stem 
van God. Zullen de mensen ook naar hem luisteren als hij Gods woorden 
doorvertelt? 
 
Week 19 (09/05 - 13/05) – Hier is de koning 
1 Samuel 10: 2-27 en 12: 1-25 

Saul wordt koning over Israël. Op de dag van zijn uitverkiezing verstopt hij zich tussen de bagage. Is 
dat nou een koning? Samuel blijft het volk vertellen dat ze naar God moeten luisteren. 
  
Week 20 (16/05 - 20/05) – Spijt 
1 Samuel 13: 1-14 en 15: 1-31 

Saul is de koning in Gods naam. Maar soms doet hij wat hij zelf wil in plaats van wat de Heer van 
hem vraagt. Daarom kan hij geen koning blijven. 
  
Week 21 (23/05 - 25/05) – Verder dan je kijken kunt 
Handelingen 1:1-11 

Jezus gaat naar de hemel. Toch betekent dat niet dat zijn verhaal is afgelopen: de leerlingen 
moeten verder kijken. 
 
 Week 22 (30/05 - 03/06) – Vol vuur 
Handelingen 1: 12-26 en 2: 1-40 

De lege plek van Judas wordt ingevuld. Tijdens het pinksterfeest komt de heilige Geest bij de 
leerlingen. Nu kunnen ze vol vuur gaan vertellen over Jezus en over Gods koninkrijk. In deze 
periode We lezen in deze periode over de profeet Samuël. Hij hoort als kind de stem van God en 
wordt later een profeet. Als Israël een koning wil, zalft Samuël koning Saul. Met Hemelvaart en 
Pinksteren lezen we de verhalen die bij deze feesten horen. 
 

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