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Belangrijke data
Datum
6 juni
13 juni
16 juni
21 juni
29 juni
29 juni
30 juni
1 juli
1 juli
7 juli
7 juli
14 juli
15 juli

Activiteit
Pinkstermaandag, leerlingen vrij
Schoolreis groep 3 t/m 8
Schoolreis groep 1 en 2
08.30 uur Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
Studiedag, leerlingen vrij
19.30 uur MR vergadering
19.30 uur OC vergadering
Schoolinfo nr. 13
Verkeersbrigadierscursus groep 6
Rapport mee naar huis
Afscheidsavond groep 8
Feestelijke laatste schooldag
Groep 3 t/m 8 12.00 uur vakantie

Locatie

Wijbrandischool

Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
De Kiekenhof
Wijbrandischool

Van de directie
Vooruitblik schooljaar 2022 – 2023
Ook komend schooljaar splitsen we een groep om tot een evenwichtige verdeling van leerlingen te
komen. 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.
We streven ernaar om groepsverdeling en formatie midden volgende week met u te delen.
Bovenstaand proces wordt ook altijd besproken in geledingen waarin ouders vertegenwoordigd
zijn zoals de OC en MR van onze school, voordat het gecommuniceerd wordt naar ‘buiten’. Dit
staat gepland voor komende dinsdag 7 juni.
School en vrijwilligers
Na twee ‘rustige’ jaren qua uitstapjes, sportactiviteiten en schoolreizen hebben we de afgelopen
tijd weer vaak een beroep op u mogen/moeten doen. Te denken valt aan: schoolkorfbal,
schoolvoetbal, survival, schoolskeeleren en natuurlijk de rommelmarkt. Ook via deze weg wil ik u
hartelijk danken voor uw inzet en hulp. Na die twee ‘rustige’ corona-jaren was er weer volop actie!
De komende periode staan de schoolreizen op het programma: op naar een mooie afsluiting van
dit schooljaar! Met name voor groep 8 is dit een bijzondere periode. Momenteel zijn ze druk bezig
met het maken van hun eindfilm. We zijn erg benieuwd naar het resultaat.
Mocht u vragen hebben over bovenstaand (of over iets
anders), weet u mij te vinden!
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman,
Directeur Wijbrandischool.

Nieuws
Schooltijden schooljaar 2022 - 2023
Onderstaand ziet u de schooltijden voor het aankomende schooljaar, deze wijken niet af van de
huidige schooltijden:
Dag/Groep
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Kleuters (groep 1/2)
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
Vrij

Groep 3 t/m 8
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15

Vakantierooster + studiedagen schooljaar 2022 – 2023
Flaeijel Vrijdagmiddag 23 september

Herfstvakantie
Vrijdagmiddag voor kerstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Pinkstermaandag
Zomervakantie

De leerlingen uit groep 1 en 2 zijn woensdag 21
september vrij. In plaats daarvan gaan ze
vrijdagochtend 23 september (tot 12.00 uur) naar
school. Groep 3 t/m 8 is om 12.00 uur vrij i.v.m.
Flaeijelfeest.
17 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022
23 december 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
27 februari 2023 t/m 3 maart 2023
7 april 2023 t/m 10 april 2023
Valt in de meivakantie
24 april 2023 t/m 5 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
22 juli 2023 t/m 3 september 2023

In het schooljaar 2022 – 2023 zijn er ook enkele studiedagen (4 stuks) voor ons als team. Op dit
moment zijn deze data nog niet bekend. Wanneer dit wel het geval is, worden deze data zo
spoedig mogelijk met u gedeeld.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt u geïnformeerd over de gymtijden en andere
praktische zaken. Deze informatie verschijnt in de eerste Schoolinfo van het nieuwe schooljaar in
de laatste vakantieweek.
Opbrengst rommelmarkt 2022
Zaterdag 21 mei jl. was de rommelmarkt. Wat hebben er weer
veel ouders/verzorgers geholpen bij het mede mogelijk maken
van deze dag. De opbrengst van de dag was ongeveer €2700,Hier moeten nog wel de gemaakte kosten van af! We zijn erg blij
met de opbrengst en willen dit gaan gebruiken om het
schoolplein op te knappen. Binnen de Oudercommissie gaan we
hier mee aan de slag.
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!
KiVa thema 9 ‘Wat kan ik doen?’
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 9 onderbouw: ‘Wat kan ik doen?’
Wat gaan we doen?
Als je slachtoffer bent van vervelend gedrag kun je daar op verschillende
manieren mee omgaan. Als je op een ‘verkeerde’ manier reageert, lokt dit alleen maar meer
vervelend gedrag uit. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand heel agressief wordt. Daarom

gaan we in dit thema kijken naar manieren waarop jullie kinderen het beste kunnen reageren op
vervelend gedrag en naar wie ze toekunnen gaan als er wordt gepest. Door middel van oefeningen
ontwikkelingen ze hun assertiviteit, zodat ze voor zichzelf op kunnen komen!
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…weten hoe het voelt om gepest te worden;
…weten dat gepest worden niet de fout van het slachtoffer is;
…weten hoe ze voor zichzelf op kunnen komen;
…weten dat ze om hulp kunnen vragen;
…weten bij wie ze om hulp kunnen vragen;
…komen voor elkaar op.
KiVa thuis
Oefen samen thuis met assertief reageren. Zeg op verschillende manieren ‘Stop daarmee!’. Je kunt
het heel zacht of hard zeggen, maar ook verdrietig, boos, duidelijk of onduidelijk. Hoe voelt het?
Wat is de beste manier om het te zeggen? En wat is de fijnste manier?
Thema 9 bovenbouw: ‘Wat kan ik doen?’
Wat gaan we doen?
Als je slachtoffer bent van vervelend gedrag kun je daar op verschillende manieren mee omgaan.
Als je op een ‘verkeerde’ manier reageert, lokt dit alleen maar meer vervelend gedrag uit. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer iemand heel agressief wordt. Daarom gaan we in dit thema kijken
naar manieren waarop jullie kinderen het beste kunnen reageren op vervelend gedrag en naar wie
ze toekunnen als er wordt gepest. Door middel van oefeningen ontwikkelingen ze hun assertiviteit,
zodat ze voor zichzelf op kunnen komen!
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…weten wat ze kunnen doen;
…weten wat ze beter niet kunnen doen;
…weten wat assertief is: voor jezelf opkomen;
…weten dat het soms moeilijk is om over vervelende gebeurtenissen te praten;
…weten dat mensen zich vaak schamen en daarom niet praten;
…weten dat het het beste is om het in de groep te vertellen;
…weten aan wie ze het kunnen vertellen, als het in de groep niet lukt;
…kunnen verschillende oplossingen bedenken bij verschillende pestsituaties;
…kunnen de ontwikkeling van hun groep beschrijven;
…weten hun voornemens om te zetten in handelen.
KiVa thuis
Soms vertellen kinderen niet dat ze slachtoffer zijn van vervelend gedrag omdat ze zich beschaamd
voelen. Niet het slachtoffer, maar juist degene die kwaad doet moet zich schamen. Maak samen
met jouw kind(eren) een verkeersbord waarop duidelijk wordt dat je je niet hoeft te schamen als je
slachtoffer wordt van vervelend gedrag!

Uit de schoolgids
Hier verschijnt elke Schoolinfo een gedeelte uit de schoolgids 2021 – 2022 van De
Wijbrandischool. Deze week gaat het over de geschiedenis van onze school.
Op woensdag 2 mei 1923 ging onze school van start. De school kreeg de naam ‘Meester S.
Wijbrandischool’, omdat de heer S. Wijbrandi het eerste hoofd was van de Christelijke school te
Oudehorne. De vereniging voor christelijk onderwijs bestond toen al 10 jaar. Meester Wijbrandi
was een stuwende kracht voor het Christelijk onderwijs.
In de beginjaren groeide de school zo hard, zodat er in 1927 een derde lokaal bijgebouwd moest
worden. Niet lang daarna daalde het aantal leerlingen gestaag en ook financieel kende het
bestuur jarenlang grote zorgen. De school bleef echter bestaan. In de beginjaren ‘70 groeide het
aantal leerlingen zodanig dat er in 1975 een vierde lokaal gereed kwam. In 1987 werd de hele
school verbouwd tot een basisschool met 4 klassen.
Omdat na 1990 het aantal leerlingen steeds verder toenam, werd de school te klein. Er moest
opnieuw gebouwd en verbouwd worden. De bouw mondde in 1996 uit tot een vijfklassige
basisschool met een nieuw speellokaal. Twee mei 1998 mocht de school haar 75-jarig jubileum
vieren. Op dit moment is de school alweer een lokaal rijker. In februari 2005 mochten we de
opening van het lokaal achter de school vieren. In 2023 bestaat de school 100 jaar.
Het perspectief voor de toekomst is gunstig. Nieuwehorne is een zgn. groeikern met een groot
voedingsgebied uit de wijde omgeving. Onze kinderen komen uit Oude- en Nieuwehorne,
Jubbega, Heerenveen, Katlijk, Mildam en Bontebok.

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 Sjoukje

Onderwijsassistent
Flexpool

e.boot@tjongerwerven.nl
s.jonker@tjongerwerven.nl

Meester Jan Hendrik
Meester Sietze
Juf Renske
Juf Jolanda

directeur
conciërge
intern begeleider
administratie

cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
s.soepboer@tjongerwerven.nl
r.muizelaar@tjongerwerven.nl
j.jansen@tjongerwerven.nl

MR
OC

Medezeggenschaapsraad
Oudercommissie

mrwijbrandi@tjongerwerven.nl
ocwijbrandi@tjongerwerven.nl

Kind Op Maandag
Week 23 (07/06 - 10/06) – Jou moet ik hebben
1 Samuel 16: 1-23 en Psalm 23

De profeet Samuel moet iemand zalven die later koning kan worden. Zeven
zoons van Isaï zijn niet degene die God bedoelt. Maar bij de achtste weet
Samuel: jou moet ik hebben!
Koning Saul, die nu nog op de troon zit, heeft last van sombere buien. Alleen David kan er met zijn
harpspel voor zorgen dat de koning zich wat beter voelt. In psalm 23 zingt David over God die voor
hem zorgt.
Week 24 (13/06 - 17/06) – Kom maar op!
1 Samuel 17: 1-58 en Psalm 27

De reus Goliat daagt de Israëlieten uit om te vechten. Niemand durft, maar David gaat hem met
zijn slinger tegemoet.
Week 25 (20/06 - 24/06) – Help jij mij?
1 Samuel 18:16-30 en 19: 1-17

David is enorm populair bij het volk. Koning Saul wordt er jaloers van en probeert David te doden.
David is getrouwd met Michal, de dochter van de koning. Zij helpt hem om te vluchten.
Week 26 (27/06 - 01/07) – Waar ben je veilig?
1 Samuel 19: 18-24 en 1 Samuel 20 en 21

David is op de vlucht voor koning Saul en gaat naar het profetenhuis. De soldaten die daar komen,
en later ook koning Saul, raken in vervoering zodat ze David niet kunnen arresteren.
Jonatan, de zoon van de koning, helpt David door te onderzoeken of de kust veilig is. Daarna vlucht
David verder door het land.

Quote/Citaat

Hieronder vindt u de relevante bijlage(n)
Bijlagen

