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Belangrijke data 
 
Datum    Activiteit    Locatie 
5 oktober   Start Kinderboekenweek 
10 oktober   Juf Lucie opleiding, Meester Glenn  Groep 1/2 
    voor groep 1/2   
13 oktober   Jan Hendrik afwezig i.v.m. OMT 
    Einde Kinderboekenweek 
17 t/m 21 oktober  Herfstvakantie 
24 oktober   Luizencontrole    Wijbrandischool 
28 oktober   Schoolinfo nr. 3 
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Van de directie 
 
Start van het schooljaar 
Inmiddels hebben we de eerste maand van het nieuwe schooljaar (bijna) gehad. Na de 
zomervakantie zijn we goed gestart en was het een feest om alle kinderen weer op school te zien. 
Het begin van het nieuwe schooljaar staat altijd in het teken van kennismaking, ontmoeting en 
groepsvorming. Je kunt het schooljaar namelijk maar één keer goed beginnen.  
 
Dit geldt niet alleen voor de kinderen maar ook voor leerkrachten en ouders onderling. 
Daarom was het ook fijn om de startgesprekken en het inloopmoment begin september op school 
te kunnen organiseren. Wanneer ouders/verzorgers, leerkrachten en leerlingen elkaar ontmoeten 
zorgt dat voor verbinding. Als school vinden we dit belangrijk. 
 
Prioriteiten dit schooljaar 
Niet alleen de leerlingen leren op school. Ook als school bepalen we voor aanvang van het nieuwe 
schooljaar doelen of formuleren we prioriteiten. Voor het schooljaar 2022 – 2023 hebben we de 
volgende prioriteiten gesteld: 

o Een goede en effectieve instructie geven middels het EDI-model. Dit is het instructiemodel 
die wij hanteren bij het aanleren van nieuwe doelen en vaardigheden. Dit willen we graag 
uitdiepen en verder versterken schoolbreed; 

o Het rekenen staat dit schooljaar bij ons centraal. We willen het rekenonderwijs op onze 
school versterken en gerichte keuzes maken in het aanbod; 

o Aan het einde van dit schooljaar hebben we een nieuwe methode Engels gekozen die niet 
alleen wordt gebruik in de bovenbouw maar ook in de middenbouw (en onderbouw?); 

o Onderling kennis en vaardigheden delen op school middels het HPS-programma; 
o In 2023 ligt er een nieuw rapport/portfolio die de leerlingen (en hun ouders/verzorgers) 

een goed beeld geven van waar de leerling staat. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Hendrik Pesman,  
Directeur Wijbrandischool. 
 

 

 

Nieuws 
 
Koffie- en theeochtenden 
In de afgelopen schooljaren heb ik meerdere koffie-ochtenden en thee-
middagen georganiseerd op school. Deze momenten hadden als doel om op 
een informele manier kennis te maken en anderzijds vragen te stellen en te 
beantwoorden. De data zijn reeds gepland. U kunt zich nog opgeven voor 
één van de momenten middels Parro. 
 
 
N.B. Wanneer een ander moment u beter uitkomt, kunt u altijd een afspraak maken. 
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Week tegen het pesten 
Morgen (vrijdag 30 september) is het de laatste dag van ‘de week tegen het 
pesten.’ Als Wijbrandischool staan wij hierbij stil. Als school willen wij expliciet 
duidelijk maken dat pesten niet oké is. Gedurende de week is hier in de 
verschillende groepen aandacht aan besteed. 
 
KiVa 
 
KiVa onderbouw (groep 1 t/m 4) 
Wat gaan we doen? 
We zijn nu aangekomen bij het tweede thema! In het thema ‘Gevoelens’ 
leren jullie kinderen wat gevoelens (emoties) zijn. Iedereen heeft de 
basisemoties wel eens ervaren, maar het begrijpen en onder woorden 
brengen hiervan is nog lastig! Door middel van verhaaltjes, spelletjes en 
oefeningen gaan we hier aan werken. Uiteindelijk leren ze gevoelens te 
herkennen bij zichzelf én anderen.  
 
KiVa thuis 
Laat jouw kind(eren) een tekening maken van een gevoel. Ze mogen zelf kiezen welk gevoel ze 
willen tekenen. Hoe zou je dat kunnen doen? Hoe kun je een gevoel tekenen zonder direct een 
mens te tekenen? Kun jij als ouder raden welk gevoel je kind(eren) heeft getekend? Maak er een 
spelletje van! 
 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 
…weten wat een emotie of een gevoel is; 
…kunnen voorbeelden geven van verschillende emoties; 
…kunnen hun eigen emoties herkennen en onder woorden brengen; 
…kunnen emoties en gevoelens bij anderen herkennen; 
…weten dat je emoties kunt ‘lezen’ aan de hand van iemands: gezichtsuitdrukking, houding, 
gebaren en intonatie; 
…kunnen zich voorstellen hoe een ander zich voelt; 
…weten hoe zij de gevoelens van zichzelf en een ander kunnen beïnvloeden; 
…weten wat ik-taal is; 
…weten dat het fijn is wanneer iedereen fijne gevoelens heeft. 
 
KiVa bovenbouw (groep 5 t/m 8) 
Wat gaan we doen? 
We zijn nu aangekomen bij het tweede thema! In het thema ‘In de groep’ leren jullie kinderen dat 
iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen.  In de ene groep voel je je fijn en in de andere 
misschien niet.  Soms gedraag je je in een groep anders dan je eigenlijk zou willen. Dit heet 
groepsdruk. Door middel van verschillende oefeningen ervaren jullie kinderen hoe groepsdruk 
werkt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de verschillende rollen in een groep. Welke rol 
vervul jij? Waaraan merk je dat? 
 
KiVa thuis 
Jullie familie is ook een groep, net als de groepen op school! Zoals in elke groep, vervullen jullie 
ook in deze groep een rol. Verzin samen voor elk groepslid (papa, mama, broertjes en/of zusjes) 
een dier dat past bij zijn of haar rol in de groep. Welke dieren hebben jullie voor elkaar gekozen? 
Wat is hier de reden van? 
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Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 
…weten wat een groep is; 
…kennen de groep(en) waartoe zijn behoren; 
…kennen de kenmerken van een prettige groep; 
…weten wat groepsdruk is; 
…weten dat het soms moeilijk is om groepsdruk te weerstaan; 
…kennen de verschillende rollen in een groep; 
…kennen positieve en negatieve kanten van verschillende rollen; 
…weten wat een groep prettig maakt; 
…dragen bij aan een fijne groep; 
…weten hoe zij hun groep prettig houden. 
 

 

 

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 

 

 
Kind Op Maandag 
 
Week 40 (03/10 - 07/10) – Zijn wij vrij? 
Exodus 14:9-31 en 15:1-26 

De Israëlieten zijn weggetrokken uit Egypte, maar de farao komt hen toch weer 
achterna. Bij de Rode Zee kunnen ze niet verder. De Israëlieten worden bang en 
zeggen tegen Mozes dat ze beter in Egypte hadden kunnen blijven. Maar dan 
wijst God een weg, dwars door de zee. Aan de overkant zingt Mozes een lied van bevrijding. 
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Week 41 (10/10 - 14/10) – Hulp is onderweg 
Exodus 16:11-24, 17:1-7 en 18 

De Israëlieten zijn op weg door de woestijn. God zorgt voor hen met kwartels en manna. Nadat 
Mozes met zijn staf op een rots slaat, komt er water uit. Onderweg komt Mozes’ schoonvader 
Jetro bij hem op bezoek. Hij geeft Mozes wijze raad: Mozes moet niet alles alleen doen, maar zijn 
verantwoordelijkheid delen met anderen. 
 
Week 43 (24/10 - 28/10) – Een voorbeeld zijn 
Exodus 19, 20:1-20 en Exodus 31:18 

God vertelt het volk Israël hoe ze kunnen leven: Hij geeft tien geboden waar ze zich aan moeten 
houden. Door zo te leven kunnen ze een voorbeeld zijn voor andere mensen. De geboden worden 
door God zelf op twee stenen platen geschreven, als teken van het verbond. 
 

 

Quote/citaat 
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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Inloopspreekuur op school - jeugdverpleegkundige Leonie van der Werff 
 
Mijn naam is Leonie van der Werff en als jeugdverpleegkundige/preventiewerker ben ik betrokken 
in het dorp en ook bij deze school! 
 
Heeft u vragen over de opvoeding en gezondheid van uw kind(eren)? 
Tips nodig over bijvoorbeeld luisteren, zindelijkheid of gedrag? 
Zijn er moeilijkheden in de gezinssituatie? 
Wilt u de groei (lengte/gewicht) van uw kind nog even laten checken? 
Een ogentest bij uw kind laten doen? 
Het gedrag van uw kind in de groep laten observeren? 
Of gewoon even uw verhaal doen? 
 
Ik denk graag met u mee in oplossingen, kan advies geven, de juiste hulp voor u organiseren of 
eenvoudig een luisterend oor bieden. Alles is bespreekbaar. U kunt mij vinden in de school tussen 
8.30 en 9.30 uur. Voor die tijd zal ik te vinden zijn op het schoolplein en bij de deur van de school, 
spreek mij gerust aan! De gezondheid van uw kind(eren), daar draag ik graag aan bij. Dus aarzel 
niet om langs te komen, te mailen of te bellen!  
 
Ons team heeft ook een facebookpagina waar wij regelmatig interessante informatie plaatsen. We 
zijn te vinden onder de naam “JGZ gemeente Heerenveen 0-12 jaar”.  
 

 
 
 
Graag tot ziens, 
Vriendelijke groet, 
 
Leonie van der Werff, jeugdverpleegkundige GGD Fryslân  
l.vanderwerff@ggdfryslan.nl 
Tel. 088 – 22 99 801 
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