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Belangrijke data 
 
Datum    Activiteit    Locatie 
6 november   KSG dienst 
9 november   MR vergadering 
10 november   Nationaal Schoolontbijt   Wijbrandischool 
11 november   Sint Maarten 
15 november   08.30 uur inloopspreekuur  Wijbrandischool 
    jeugdverpleegkundige 
21 november   Juf Lucie opleiding, meester Glenn Lokaal groep 1/2 
    voor groep 1/2 
24 november   OC vergadering 
25 november   Schoolinfo nr. 4 
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Van de directie 
 
November en december zijn in een schooljaar altijd gezellige maanden. Naast dat er 
vanzelfsprekend veel aandacht uitgaat naar de schoolvakken, is er de komende periode ook 
aandacht voor feesten als Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Als school is het de kunst om hier 
een goede balans in te vinden. 
 Als schoolteam zijn wij momenteel druk bezig met ons rekenonderwijs. Recent hebben we 
de gewenste situatie in kaart gebracht. Momenteel zijn we bezig om hier vorm aan te geven. Dit 
betekent dat elke (onderwijskundige) vergadering in het teken staat van rekenen en instructie 
geven. Instructie wil zeggen; hoe leg ik het uit aan de kinderen in mijn groep en hoe weet ik zeker 
dat ze het begrijpen? En wat betekent dit voor mij als leerkracht? We willen dit zo goed mogelijk 
op elkaar laten aansluiten.  
 
Wederom wil ik eindigen met de volgende: als school vinden 
wij persoonlijk contact erg belangrijk. Daarom wil ik u het 
volgende vragen; mocht er iets spelen, wilt u iets kwijt of 
gewoon even een praatje maken? Dat kan. Het is gedurende 
het hele schooljaar mogelijk om een afspraak met de 
leerkracht(en) van uw kind(eren) te maken of met 
ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Hendrik Pesman,  
Directeur Wijbrandischool. 
 

 

 

Nieuws 
 
Opbrengst Flaeijelcollecte 
Dit jaar hebben we als school voor het eerst medewerking 
verleend aan de Flaeijelcollecte en het flyeren tijdens de optocht. 
Ook via deze weg wil ik de ouders/verzorgers en de leerlingen 
van onze school bedanken voor hun inzet. Mede dankzij hen 
levert dit ons als school €584,58 op. Dit geld willen we gebruiken 
om het schoolplein een impuls te geven.  
 
KSG dienst 
Zondagochtend 6 november a.s. om 09.30 uur is de jaarlijkse Kerk-School-Gezinsdienst (KSG). Dit is 
een dienst georganiseerd door kerk en school samen. Binnenkort ontvangt u de officiële 
uitnodiging met daarin meer informatie. 
 
E-mail Oudercommissie en MR 

Sinds enige tijd hebben de Oudercommissie en MR van onze school een eigen 
e-mailadres. Wanneer u contact zoekt met één van onze oudergeledingen, kan 
dit nu ook via de mail. 
 
ocwijbrandi@tjongerwerven.nl  
mrwijbrandi@tjongerwerven.nl 
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KiVa thema 3 
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. 
 
KiVa onderbouw (groep 1 t/m 4) 
Wat gaan we doen? 
Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen. In de ene groep voel je je 
fijn en in de andere misschien niet. Fijne groepen ondernemen samen activiteiten en er heerst een 
goede sfeer. Problemen worden er samen opgelost! In het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken 
we naar manieren waarmee we kunnen voorkomen dat er kinderen alleen over blijven en kunnen 
zorgen dat anderen ook meedoen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de groep fijn is voor 
iedereen? 
 
KiVa thuis 
Maak samen met jouw kind(eren) een portret van jullie groep (gezin). Vul een groot vel papier met 
foto’s, tekeningen en beschrijvende steekwoorden. Laat de ideeën uit je kind(eren) zelf komen. 
Hoe groot is jullie groep? Wat doen jullie allemaal samen? Wat vinden jullie belangrijk? Hang het 
portret op een mooie plek op! 
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 
…kunnen uitleggen wat een groep is; 
…kunnen voorbeelden van een fijne groep geven; 
…ervaren hoe het is om deel van een groep te zijn; 
…begrijpen hoe een groep invloed kan hebben op je gevoel; 
…weten dat het fijn is voor anderen om bij de groep betrokken te raken; 
…willen een bijdrage leveren aan een prettige sfeer in de groep. 
 
KiVa bovenbouw (groep 5 t/m 8) 
Wat gaan we doen? 
Thema 3 staat in het teken van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Om betekenis te 
kunnen geven aan iemands woorden is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar diegene zijn 
of haar houding en gezichtsuitdrukking. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt. Jullie 
kinderen oefenen met het uitbeelden en herkennen van emoties. Daarnaast leren ze jij-taal om te 
zetten in ik-taal en dit toe te passen in verschillende situaties. 
 
KiVa thuis 
Bedenk samen met jouw kind(eren) een lijst van 5 tot 10 emoties. Beeld vervolgens om de beurt 
een emotie uit. Welke emotie is er uitgebeeld? Waaraan kon je dat zien? 
Tip: Probeer ook eens de verschillende emoticons uit te beelden! 
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 
…weten wat communicatie is; 
…herkennen problemen bij communicatie; 
…weten wat ik- en jij-taal is; 
…kunnen ik-taal gebruiken; 
…weten wat ze moeten doen om zich bij een groep aan te sluiten; 
…weten wat ze kunnen doen om anderen te helpen bij een groep aan te sluiten; 
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…weten dat ik-taal nuttig is als ze zich bij een groep aansluiten; 
…kunnen reflecteren op de sfeer in de groep. 
 

 

 

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 44 (31/10 - 04/11) – Wat nu? 
Exodus 32:1-20 en Exodus 34 

Mozes blijft lang op de berg om met God te praten. De Israëlieten twijfelen of 
hij nog terugkomt en vragen Aäron om een gouden kalf te maken, dat ze 
kunnen aanbidden als een god. Als Mozes terugkomt ziet hij het volk om het 
gouden kalf heen dansen. Hij wordt woedend en gooit de stenen tafelen kapot. God zegt dat hij 
nieuwe stenen platen mee de berg op mag nemen zodat het verbond vernieuwd kan worden. . 
 
Week 45 (07/11 - 11/11) – Nu is het genoeg 
Numeri 11 en 12 

De Israëlieten klagen over het eten in de woestijn. In Egypte hadden ze komkommers en 
watermeloenen, nu alleen maar dat manna. Als God hun geklaag hoort, zegt hij dat het genoeg is: 
hij laat kwartels uit de hemel komen, zo veel dat het ze uiteindelijk hun neus uit zal komen. 
Later hebben Mirjam en Aäron kritiek op Mozes. Daarna wordt de huid van Mirjam zo wit als 
sneeuw. Zeven dagen later kan ze zich weer bij de mensen voegen zodat ze verder kunnen 
trekken. 
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Week 46 (14/11 - 18/11) – Zie je het nog zitten? 
Numeri 13:1 - 14:9 

Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk land is met 
enorme vruchten; maar ook met enorme inwoners waar ze nooit van kunnen winnen. De meeste 
verkenners zijn somber, maar Jozua en Kaleb zeggen dat Israël moet blijven vertrouwen op de 
Heer.. 
 
Week 47 (21/11 - 25/11) – Naar de overkant 
Deuteronomium 31:1-8 en 34:1-12 en Jozua 4:4-9 

Mozes gaat niet mee het beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe aanvoerder. Vanaf een 
hoge berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. Onder leiding van Jozua steekt 
het volk de rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde land binnen. Na een reis van veertig jaar 
zijn de Israëlieten in het land waar ze thuis zullen zijn. 
 

 

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