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Belangrijke data
Datum
Activiteit
Locatie
1 juli
Verkeersbrigadierscursus groep 6
Wijbrandischool
7 juli
Rapport mee naar huis
7 juli
Afscheidsavond groep 8
De Kiekenhof
14 juli
Feestelijke laatste schooldag
Wijbrandischool
15 juli
Groep 3 t/m 7, 12.00 uur vakantie
--------------------------------------------------------------------------25 augustus
Schoolinfo nr. 1, schooljaar 22/23
29 augustus
Eerste schooldag, schooljaar 22/23
Wijbrandischool
5 september
Luizencontrole
Wijbrandischool
21 september
Groep 1/2 vrij i.v.m. Flaeijel
23 september
Groep 1 t/8 Flaeijelfeest op school,
Wijbrandischool
12 uur vrij

Van de directie
Laatste MR – OC vergadering
Gisteravond (30 juni) hebben de MR en de OC voor de laatste keer vergaderd dit schooljaar. Vanaf
19.30 uur tot 20.30 uur hebben beide oudergeledingen apart van elkaar vergaderd. Vanaf 20.30
uur hebben beide geledingen het schooljaar afgesloten onder het genot van een hapje en drankje.
Tijdens dit informele moment is er afscheid genomen van Sebastiaan Oosterkamp. De afgelopen
drie schooljaren was hij voorzitter van de MR. De OC heeft op hun beurt afscheid genomen van
Julia Cnossen - Altena en Margriet Cnossen – Langenberg; de termijn van vier jaar is voorbij. Ook
via deze weg wil ik deze drie betrokken ouders hartelijk danken voor hun hulp en inzet de
afgelopen periode.
Julia verruilt de OC voor de MR en neemt de plaats van Sebastiaan over. Evelien Heida – Vonk en
Martha Klarenbeek nemen de twee vacante posities in de OC over. Op deze manier zijn alle
plekken weer bezet.
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!
Mocht u vragen hebben over bovenstaand (of over iets anders), weet u mij te vinden!
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman,
Directeur Wijbrandischool.

Nieuws
Donderdag 14 juli: feestelijke schooldag
De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen; het is
immers feest! Je hoeft geen fruit en drinken mee te nemen, dit
wordt geregeld. Tussen de middag eten we met z`n allen patat! Je
hoeft dus ook geen brood mee te nemen. De schooldag is van
08.30 uur tot circa 14.15 uur.
De donderdagochtend staat in het teken van 'vossenjacht'. De
kinderen uit groep 1 t/m 7 gaan in groepjes op zoek naar de vossen. De leerlingen van groep 8 zijn
vos en delen letters uit. De groepjes gaan puzzelen op juiste woord. Na het gezamenlijke
middageten gaan de leerlingen terug naar hun eigen klas.

Rond 13.50 uur maken de leerlingen uit groep 1 t/m 7 een lange erehaag om de leerlingen van
groep 8, meester Tom en juf Baukje één voor één uit te zwaaien. Voor de leerlingen uit groep 1/2
en groep 8 is het daarna vakantie. De groepen 3 t/m 7 komen vrijdagochtend 15 juli nog naar
school en hebben om 12.00 uur vakantie!
Flaeijelfeest 2022
Vrijdag 23 september a.s. vieren we ook het Flaeijelfeest op school. De
kinderen van groep 1/2 komen deze vrijdagochtend ook naar school.
Woensdag 21 september zijn de leerlingen uit groep 1/2 daarom vrij. Alle
leerlingen mogen deze dag om 12.00 uur naar huis! Aan het begin van het
nieuwe schooljaar ontvangt u meer informatie over de invulling van deze
dag.
Groepen doordraaien
Komende dinsdagochtend (5 juli) van 10.45 uur tot 11.30 uur draaien wij de groepen door. Dit
betekent dat de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 even samenkomen in het lokaal van volgend
schooljaar met minimaal 1 van de nieuwe leerkrachten aanwezig! Zo kunnen ze alvast even
wennen aan de samenstelling en kennis maken met de (nieuwe) leerkracht. Een goed begin is het
halve werk!
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!
Nader kennismaken met: juf Annet
Wie ben je en voor welke groep sta je?
Hoi! Mijn naam is Annet Moes, ik woon in Veenhuizen, samen met Gert Jan,
onze 2 zoons, Jilles van 14 jaar en Jannik van 12 jaar. Ook wonen er een paar
kippen bij ons in de tuin.
Sinds 22-02’22 (mooie datum) heb ik mijn motorrijbewijs gehaald en maak ik
af en toe een ritje.
Verder wandel ik graag en luister ik veel muziek. Sporten doe ik ook graag.
Tot voorkort voetbalde ik maar mijn team is sinds een tijdje niet meer actief
(vergrijzing, haha). Na de zomervakantie ben ik van plan te gaan paddelen.
Dit schooljaar sta ik om de maandag en op de woensdagen voor groep 3/4, met Aukje als duocollega en op donderdag en vrijdag voor groep 5/6 met Joke als duo- collega. Aankomend
schooljaar sta ik voor groep 3 en groep 7.
Hoelang werk je al in het onderwijs en waarom werk je op deze school?
Sinds 2004 ben ik werkzaam in het onderwijs met ergens, toen onze kinderen jong waren een
kleine tussenstop. Na die tussenstop ben ik in 2016 bij de Tjongerwerven aan het werk gegaan.
Sinds 2018 werk ik op de Wijbrandi school in Oudehorne. Ik ben hier gaan werken omdat er een
vacature was en dit mij een leuke school leek. En tot op de dag van vandaag bevalt het mij prima
hier. Fluitend heen en fluitend thuis.

Waarom ben je in het onderwijs gegaan?
Na het voortgezet onderwijs wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wilde, er waren zoveel scholen en
beroepen leuk. Ergens halverwege het MBO heb ik bedacht naar de PABO te willen. Werken met
mensen en kinderen sprak mij aan en werken in het onderwijs leek mij vooral erg leuk omdat geen
dag hetzelfde is. Ook vind ik het mooi kinderen zowel cognitief als sociaal- emotioneel te zien
groeien.
Wat zou je de kinderen graag willen leren?
Dat je goed bent zoals je bent! En dat altijd alles goed komt.
Wat zou je zelf willen leren?
Nog meer te genieten van het leven!
Dit wil ik nog kwijt
Dat ik trots ben op onze school! Er is voor een ieder een veilige sfeer en we gaan met respect met
elkaar om. Dit is een voorwaarde om te kunnen leren en groeien.
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 burgerschap.
Burgerschap
Actief burgerschap (jongeren leren functioneren, vanuit eigen idealen, waarden en normen, in
een pluriforme, democratische samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze
samenleving een eigen bijdrage te (willen) leveren) en sociale integratie is op onze school geen
apart vakgebied. Toch wordt er vanuit verschillende perspectieven aan de vorming van kinderen
op dit terrein aandacht besteed. Het zit in onze godsdienstmethode Kind op Maandag en we
werken in de bovenbouw met het blad ‘Sam Sam’. Er zijn kringgesprekken maar ook
presentaties door externen. Het protocol 'actief burgerschap' wordt de komende tijd kritisch
onder de loep genomen. Vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit wordt tijdens de
godsdienstige vorming met name aandacht besteed aan normen en waarden die te maken
hebben met het kind zelf, maar ook met de wijze waarop men omgaat met de ander, de
omgeving en de samenleving, zowel de samenleving in het klein (gezin, school, dorp e.d.) als in
het groot (de wereld). Met onze sociaal emotionele methode ‘KiVa’ besteden we aandacht aan
de wijze waarop we met elkaar omgaan. We erkennen dat er verschillen zijn tussen de mensen
en laten die verschillen tot hun recht komen.

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 27 (04/07 - 08/07) – Aan jou de keus
1 Samuel 24: 1-23, 1 Samuel 25 en 2 Samuel 2: 1-7

David krijgt de kans om koning Saul te doden, als de koning zijn behoefte doet
in een grot. In plaats daarvan snijdt David een stuk van de mantel van Saul. Zo
laat hij zien dat hij geen kwaad in de zin heeft. Een zekere Nabal wil David niet
laten delen in zijn rijkdom. Zijn vrouw Abigaïl voorkomt dat David wraak neemt. Als Nabal sterft,
wordt zij de vrouw van David. Een tijd later, nadat koning Saul is omgekomen in de strijd, wordt
David de nieuwe koning van Israël.
Week 28 (09/07 - 15/07) – Sterke verhalen
Johannes 20: 30-31 en 31: 24-25, Lucas 24: 13-35 en Handelingen 8: 26-40

In deze themaweek onderzoeken de kinderen de Bijbel als geheel. Ze horen over hoe de Bijbel is
ontstaan en wat voor soort boek het is.

Quote/Citaat

Hieronder vindt u de relevante bijlage(n)

Bijlagen

