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Belangrijke data 
 
Datum    Activiteit    Locatie 
29 augustus   1e schooldag schooljaar 22/23  Wijbrandischool 
5 september   Luizencontrole    Groep 1 t/m 8 
6 september   16.30 tot 18.00 Inloopmoment  Wijbrandischool  
    ouders en kinderen 
12 t/m 16 september  Startgesprekken   Wijbrandischool 
21 september   Groep 1/2 vrij i.v.m. Flaeijel 
22 september   19.30 MR vergadering   Wijbrandischool  
23 september   12.00 Groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. Flaeijel Wijbrandischool 
30 september   Schoolinfo nr. 2 schooljaar 22/23  
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Van de directie 
 
Welkom 
Op de éénnalaatste vakantiedag van de zomervakantie ontvangt u de eerste Schoolinfo van het 
nieuwe schooljaar 2022– 2023! 
We hopen dat iedereen een goede en fijne vakantie gehad heeft. Komende maandag starten we 
weer. We hebben zin om iedereen weer terug te zien. 
 
Praktisch 
Kinderen van onze school zijn vanaf 08.15 uur welkom op het schoolplein. De leerlingen van groep 
1/2 worden bij het hek opgewacht door hun eigen leerkracht. Vervolgens lopen ze zelfstandig (of 
onder begeleiding van een leerkracht) naar het achterplein. Daar worden ze door een andere 
leerkracht opgewacht. Om 08.25 uur gaat de bel en gaat iedereen naar binnen. Om 08.30 uur 
starten de lessen. Om 14.15 uur zijn de leerlingen uit en kunt u uw kinderen opwachten bij het 
hek. Wij willen u vragen om de witte strook in het midden vrij te houden en te wachten aan de 
zijkanten.  
 
Communicatie  
De komende weken krijgt u van school de volgende papieren/bestanden:  

o Schoolgidsje; dit is een samenvatting van de schoolgids;  
o Noodformulier met voor ons gegevens bij ongevallen en privacy voorkeuren; hierop staan 

belangrijke telefoonnummers en kunt u aangeven waar wij gegevens/foto`s van uw 
kind(eren) voor mogen en kunnen gebruiken; 

o Ouderhulp inventarisatieformulier; hierop kunt u aangeven waar u ons eventueel dit 
schooljaar mee wilt helpen.  
 

Met vriendelijke groet, 
Jan Hendrik Pesman,  
Directeur Wijbrandischool. 
 

 

 

Nieuws 
 
Schooltijden schooljaar 2022 – 2023 
In onderstaand schema vindt u de schooltijden van dit schooljaar. Deze zijn onveranderd t.o.v. het 
vorige schooljaar. 
 

Dag/Groep Groep 1/2 
 

Groep 3 t/m 8 

Maandag 8.30 t/m 14.15 8.30 t/m 14.15 

Dinsdag 8.30 t/m 14.15 8.30 t/m 14.15 

Woensdag 8.30 t/m 14.15 8.30 t/m 14.15 

Donderdag 8.30 t/m 14.15 8.30 t/m 14.15 

Vrijdag Vrij 8.30 t/m 14.15 
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Groepsverdeling schooljaar 2022 – 2023  
In onderstaand overzicht vindt u de verdeling van leerkrachten over de verschillende groepen: 
 

Groep/dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2 Lucie Lucie Henny Henny  

3 Aukje/Annet Aukje Annet Aukje Aukje 

4/5a Geartsje/ 
(Sjoukje) 

Geartsje/ 
(Sjoukje) 

Geartsje/ 
(Sjoukje) 

Cornelia Cornelia 

5b/6 Joke Joke Joke Joke Hinke 

7 Renske Renske Renske Annet Annet 

8 Jacco Jacco Jacco Hinke Jacco 

 

Bijzonderheden/opmerkingen: 
o Juf Cornelia zal haar taken als kwaliteitscoördinator (KC’er)  op dinsdag en woensdag 

uitvoeren; 
o Meester Sietze, onze conciërge, is maandag en donderdag op school; 
o Jolanda Akkermans (administratief medewerker) is elke vrijdagochtend op school; 
o Jan Hendrik (directeur) is tot 1 december 2022 op dinsdag, donderdag en vrijdag op 

school; 
o Meester Glenn is elke maandag en dinsdag ambulant voor werkdrukverlichting en inval bij 

ziekte; 
o Meester Jacco is elke donderdag ambulant. 

 
Gymnastiek 

De eerste lesweek van dit schooljaar wordt er nog niet binnen gegymd. De 
beweegactiviteiten zullen op het plein/buiten gehouden worden. Dinsdag 6 
september wordt er voor het eerst weer in de gymzaal gegymd. Tijdens 
gymnastiek in de sportzaal zijn gymschoenen verplicht. We willen een ieder 
vragen om voor elk weekend de gymkleren weer mee naar huis te nemen. 
Onderstaand vindt u het gymrooster: 

 

Groep Dinsdag Donderdag 

1/2 08.30 – 09.00* Gymactiviteit op school 

3 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 

4/5 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

5/6 13.00 – 13.30 13.00 – 13.30 

7 en 8 13.30 – 14.15 13.30 – 14.15 

 
* de kinderen van groep 1/2 worden elke dinsdag (vanaf dinsdag 6 september) door hun ouders bij 
de gymzaal (sportcomplex Udiros) gebracht. Dit kan vanaf 08.20 uur. 
 
Parro oudercommunicatie 
Als het goed is bent u vanaf nu gekoppeld aan de nieuwe groep(en) van uw 
kind(eren). Mocht dit niet zo zijn, dan horen wij dit graag. Dan maken we het 
in orde. Wilt u een tweede e-mailadres koppelen aan uw kind(eren)? Dan 
horen wij dit ook graag. In de instellingen van de app kunt u het juiste 
schooljaar aanvinken. 
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Vakantierooster + studiedagen schooljaar 2022 – 2023  
Flaeijel Vrijdagmiddag 23 september 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. 

Herfstvakantie 17 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022 

Vrijdagmiddag voor kerstvakantie 23 december 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 t/m 3 maart 2023 

Paasweekend 7 april 2023 t/m 10 april 2023 

Koningsdag Valt in de meivakantie 

Meivakantie 24 april 2023 t/m 5 mei 2023 

Hemelvaartsweekend 18 en 19 mei 2023 

Pinkstermaandag 29 mei 2023 

Zomervakantie 22 juli 2023 t/m 3 september 2023 

 
Gedurende het schooljaar zijn er drie studiedagen. Tijdens deze dagen zijn de leerlingen vrij. 
De volgende dagen zijn studiedagen voor de leerkrachten en vrije dagen voor de leerlingen: 

o Maandag 13 februari; 
o Woensdag 5 juli 2023. 

 
We hebben nog één margedag over. Dit betekent dat we nog 1 dag ruimte hebben om de 
leerlingen vrij te geven. Deze dag houden we achter de hand i.v.m. nascholing. Wanneer deze 
datum bekend is, zullen wij deze vanzelfsprekend met u delen. 
 
KiVa 
 
KiVa onderbouw (groep 1 t/m 4) 
KiVa-regel: We willen samen een groep zijn want dat is fijn 

 
Wat gaan we doen? 
Het schooljaar is van start gegaan! Zoals altijd is het even wennen in een 
nieuwe groep met een nieuwe juf of meester. In het thema ‘Wie zijn wij?’ 
richten we ons op het bevorderen van een groepsgevoel; wij horen bij elkaar en voelen ons een 
groep! De komende maand doen we verschillende KiVa-spelletjes en -oefeningen om dit gevoel te 
versterken. 
 
Wat gaan we leren? 
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop van dit thema hebben ze het volgende 
geleerd. Ze… 
…weten wat KiVa is;  
…weten wat een leuke school is; 
…weten wat fijn en niet fijn is op school; 
…hebben zichzelf en hun klasgenoten beter leren kennen; 
…begrijpen dat iedereen een fijne schoolomgeving verdient; 
…weten dat we een ander kunnen helpen.  
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KiVa bovenbouw (groep 5 t/m 8) 
KiVa-regel: We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect 
 

Wat gaan we doen? 
Het schooljaar is van start gegaan! Zoals altijd is het even wennen in een nieuwe groep met een 
nieuwe juf of meester. In het thema ‘Iedereen verdient respect’ richten we ons op de onderlinge 
relaties in én buiten de klas. Iedereen heeft recht op respect, maar ook de plicht om anderen met 
respect te behandelen. Dit zorgt voor een fijnere groep. De komende maand doen we 
verschillende KiVa-spelletjes en -oefeningen om het groepsgevoel te bevorderen; wij horen bij 
elkaar en voelen ons een groep!  
 
Wat gaan we leren? 
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop van dit thema hebben ze het volgende 
geleerd. Ze… 
…weten wat KiVa is;  
…weten wat een leuke school is; 
…weten leuke en minder leuke kanten van alleen en van samen zijn; 
…kennen elkaar en weten hoe ze de groep ervaren; 
…weten wat respect is; 
…kunnen respect herkennen en tonen; 
…kennen verschillende relaties; 
…weten wat het KiVa-contract is; 
…weten wat regels zijn; 
…hebben een eigen contract; 
...kunnen herhalen wat er behandeld is in de les; 
…weten hoe je met respect met elkaar omgaat. 

 

 

E-mailadressen leerkrachten Wijbrandischool  
 
Juf Henny  Leerkracht groep 1/2  h.ploeg@tjongerwerven.nl  
Juf Lucie  Leerkracht groep 1/2  l.jong@tjongerwerven.nl 
Juf Aukje  Leerkracht groep 3  a.boonstra@tjongerwerven.nl  
Juf Annet  Leerkracht groep 3  a.moes@tjongerwerven.nl 
Juf Cornelia  Leerkracht groep 4/5a  c.rozenberg@tjongerwerven.nl 
Juf Geartsje  Leerkracht groep 4/5a  g.mei@tjongerwerven.nl 
Juf Sjoukje  Leerkracht groep 4/5a  s.jonker@tjongerwerven.nl 
Juf Joke   Leerkracht groep 5b/6  j.mink@tjongerwerven.nl 
Juf Hinke  Leerkracht groep 5b/6   h.houten@tjongerwerven.nl 
Juf Renske  Leerkracht groep 7  r.muizelaar@tjongerwerven.nl 
Juf Annet  Leerkracht groep 7  a.moes@tjongerwerven.nl 
Meester Jacco  Leerkracht groep 8  j.jong@tjongerwerven.nl 
Juf Hinke  Leerkracht groep 8  h.houten@tjongerwerven.nl 
 
Juf Ellen   Onderwijsassistent   e.boot@tjongerwerven.nl 
Meester Glenn  Flexleerkracht   g.sonnemans@tjongerwerven.nl 
 
Meester Jan Hendrik directeur   cbswijbrandi@tjongerwerven.nl 
Meester Sietze  conciërge   s.soepboer@tjongerwerven.nl 
Juf Cornelia  kwaliteitscoördinator  c.rozenberg@tjongerwerven.nl 
Juf Jolanda  administratie   j.jansen@tjongerwerven.nl 
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Kind Op Maandag 
 
Week 35 (29/08 - 02/09) – Wat geloof jij? 
Matteüs 13: 44-46. Lucas 11: 5-13 en Psalm 19 
In deze themaweek staan de kinderen stil bij hun eigen geloof: wat voor hen 
belangrijk en waardevol is. Dat doen ze aan de hand van de parabel over de 
schat in de akker. Wat is voor hen zo waardevol dat ze er veel voor over 
hebben? 
 
Week 36 (05/09 - 09/09) – Help! 
Exodus 1 en 2:1-15 

Lang geleden zijn Jozef en zijn broers naar Egypte gegaan. Hun nakomelingen, de Israëlieten, leven 
daar nog maar moeten als slaven werken voor de farao. Omdat de farao bang is dat het volk zich 
tegen hem zal keren, besluit hij dat alle pasgeboren jongens in de Nijl moeten worden gegooid. De 
moeder van Mozes legt hem in een mandje tussen het riet, waar hij gevonden wordt door de 
dochter van de farao. Mozes groeit op aan het paleis maar moet later vluchten. 
 
Week 37 (12/09 - 16/09) – Samen met jou 
Exodus 3 en 4 

Bij een brandende braamstruik hoort Mozes de stem van God. Hij krijgt de opdracht om de farao 
te gaan vertellen dat hij het volk moet laten gaan. Eerst durft Mozes niet, maar God belooft met 
hem mee te gaan. Ook zijn broer Aäron zal erbij zijn. 
 
Week 38 (19/09 - 23/09) – Moet ik naar jou luisteren? 
Exodus 5:1 - 6:9 en 7:14 - 8:15 

De farao luistert niet naar Mozes en Aäron, zelfs niet als ze met bijzondere tekens laten zien dat ze 
door God gestuurd zijn. Hij laat de Israëlieten nog harder werken. Omdat de farao blijft weigeren, 
komen er plagen in het land: water verandert in bloed, er komen kikkers en later muggen. Maar de 
farao luistert nog steeds niet. 
 
Week 39 (26/09 - 30/09) – Hoe komen we hier uit? 
Exodus 8:16 - 9:35, 10, 11 en 12:1-51 

Omdat de farao blijft weigeren komen er steeds meer plagen in het land: ongedierte, veepest, 
nare plekken, hagel, sprinkhanen en duisternis. Nadat de farao nog steeds niet luistert, sterft in elk 
huis van Egypte de eerstgeborene. Dan zegt de farao dat de Israëlieten moeten vertrekken; hij 
vraagt Mozes om voor hem te bidden. Midden in de nacht trekken ze weg uit het land, op weg 
naar een nieuwe toekomst. 
 

 

Wij hebben er weer zin in! We hopen jullie volgende 
week allemaal weer te zien!!! 

 

Team Wijbrandischool 
 

Hieronder vindt u de relevante bijlage(n)  
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Bijlagen 
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Parkeerhaven: 3 parkeerplaatsen (geen 4 of 5!)               Niet parkeren op erf van één van de 
buren Alleen gebruiken voor Kiss en ride/ Tút-en-derút  

                                                                      
Parkeren bij de kerk                                                               Niet parkeren achter de auto’s van de      
                                                                                                   leerkrachten (ook niet Tút-en-derút)             

                                                                                                                                                                                                                                          
Sevenaerpad: 1e 30 meter vrij houden                              Liever helemaal niet parkeren op     
                                                                                                  Sevenaerpad. Graag lang parkeren bij de 
       kerk.                               
                                                                                                     
Voetgangers en fietsers wachten op het                           NIET met de fiets oversteken of de weg op   
teken van de klaar-over                                                        gaan een paar meter verder dan de klaar-
       overs  
                                                      

 
Ouders/verzorgers en kinderen wachten 
achter de pionnen 

 
Wens je over te steken dan wacht je in het  
daarvoor bestemde vak (witte lijnen) 
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