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Belangrijke data 
 
Datum    Activiteit    Locatie 
29 november   Pietengym groep 1 t/m 5  Sporthal 
5 december   Sinterklaas op school   Wijbrandischool 
14 december   juf Geartsje jarig 
20 december   Inloopspreekuur jeugdverpleeg- Wijbrandischool 
    kundige 
22 december   Kerstfeest op school   Wijbrandischool 
22 december   Schoolinfo nr. 5 
23 december   12.00 uur Kerstvakantie 
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Van de directie 
 
Aanwezigheid 
Na een tijdelijke en gedeeltelijke uitstap naar de Akker in Oosterwolde ben ik vanaf 1 december 
a.s. weer volledig werkzaam op De Wijbrandischool. In de maand december ben ik 5 dagen 
aanwezig op school. Na de kerstvakantie neem ik elke vrijdag ouderschapsverlof op. Dit betekent 
dat ik maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op De Wijbrandi ben. 
 
100 jaar Wijbrandischool 
1 mei 1923 is de meester S. Wijbrandischool geopend. Dit betekent dat onze school bijna 100 jaar 
bestaat! Dit kunnen we natuurlijk niet zomaar laten passeren. Daarom is er een jubileum datum 
geprikt: vrijdag 2 juni 2023 wordt een feestelijke (school)dag. Noteer de datum alvast in uw 
agenda! Momenteel is, onder aansturing van de oudercommissie, een groep mensen bezig met de 
voorbereidingen. Meer info volgt op een later moment. Wilt u aansluiten of meehelpen? U bent 
van harte welkom! 
 
Een 100 jarig jubileum lijkt ons een mooi moment om het logo van de school aan te passen. 
Momenteel zitten we in de voorbereidingen. Op een later moment zullen we ook leerlingen, naast 
de MR en OC, betrekken in dit proces. Ook dit wordt vervolgd. 
 
Ten slotte… 
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 
 
Opbrengt collecte KSG-dienst 
De collecte tijdens de KSG-dienst heeft €107,85 opgebracht. De diaconie van de kerk heeft het 
geld inmiddels overgemaakt naar het WNF. 
 
Vooruitblik volgend schooljaar… 
Ondanks dat het nog maanden duurt, zijn we op de achtergrond 
al bezig met het volgende schooljaar. Om dit op een goede 
manier te doen, zou het ons erg helpen om inzichtelijk te 
hebben welke kinderen we de komende tijd kunnen verwachten 
op onze school. Daarom de volgende vraag: ‘bent u of kent u 
iemand die voornemens is om zijn/haar zoon/dochter in te 
schrijven? Wij horen dit graag zo spoedig mogelijk.’ Alvast 
hartelijk dank. 
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Tevredenheidsonderzoeken 
Volgende week ontvangt u de uitnodiging voor het oudertevredenheidsonderzoek. De uitkomsten 
zullen we o.a. gebruiken om de school verder te verbeteren en zal onder andere dienen als input 
voor het nieuwe schoolplan (plan voor de komende jaren). Daarom wil ik u van harte 
aanmoedigen om de vragenlijst voor ons in te vullen! Met het invullen van de vragenlijst laat u uw 
stem horen en helpt u ons om een goed beeld te krijgen van de school van uw kind(eren).  
 
Herhaalde oproep: verkeersbrigadiers gezocht 
Elke schooldag staan er, voor en na schooltijd, ouder(s)/verzorger(s) die onze 
leerlingen veilig oversteken. Hier worden ze op bepaalde middagen 
ondersteund door leerlingen uit groep 7 en groep 8. Wij zijn deze vrijwilligers 
en leerlingen erg dankbaar. We zijn er namelijk allemaal bij gebaat dat onze 
leerlingen en kinderen veilig oversteken.  
  
Toch wil ik via deze weg een dringend beroep op u doen: 
- per januari 2023 hebben we extra ouders/verzorgers (circa 6 personen) 
nodig voor de oversteek. Met name op de dinsdag (ochtend en middag) en 
vrijdag (ochtend en middag) komen we tekort. Kunt u op een andere dag wel is dat ook prima. Er 
kan dan geschoven worden met bestaande brigadiers. 
  
Op dit moment hebben we circa 125 kinderen en 72 unieke gezinnen op school. Ik ben er van 
overtuigd dat hier voldoende mensen tussen zitten die willen en kunnen helpen en ondersteunen 
rondom een veilige oversteek. Misschien kent u enthousiaste opa`s/oma`s of andere vrijwilligers 
die `s morgens of `s middags een kwartiertje vrije tijd hebben en willen helpen. 
  
U kunt zich opgeven met een reactie op dit bericht of bij onze verkeersouder: 
Maartje van de Wetering 
06-24610151 
weteringmaartje@hotmail.com 
 
Lege batterijen inleveren 
Op school hebben wij een bak waarin we lege batterijen verzamelen. Heeft u 
thuis lege batterijen en wilt u ze kwijt? U kunt ze meegeven naar school. Wij 
kunnen ze vervolgens inleveren en krijgen daar een vergoeding voor. 
 
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 4 
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. 

 
Onderbouw, groep 1 t/m 4: 
Wat gaan we doen? 
Thema 4: ‘Iedereen is uniek’ staat in het teken van overeenkomsten en 
verschillen. Jullie kinderen kijken naar de gelijkenissen en verschillen die ze  
 
 
met andere kinderen hebben. Niet alleen met kinderen in hun eigen groep, maar ook met 
kinderen in andere groepen en landen! Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn! 
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 
…weten dat we met iedereen overeenkomsten hebben, maar dat iedereen ook van elkaar 
verschilt; 
…begrijpen dat het fijn is dat we van elkaar verschillen; 
…begrijpen dat ieder mens even waardevol is; 
…weten dat je rekening moet houden met iedereen om je heen; 
…accepteren onderlinge verschillen. 
 
KiVa thuis 
Leg een aantal voorwerpen op tafel waarvan telkens één anders is (bijvoorbeeld: drie lepels en 
een vork of drie rode potloden en een geel potlood). Welk voorwerp is anders? Waaraan zie je 
dat? Zijn er ook overeenkomsten tussen de voorwerpen? Herhaal deze oefening een aantal keer. 
Gaat het goed? Laat jouw kind(eren) dan zelf ook een keer voorwerpen bij elkaar zoeken die gelijk 
en toch verschillend zijn! 
 
Bovenbouw, groep 5 t/m 8: 
Wat gaan we doen? 
We weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een groep. Helaas is dit niet voor 
iedereen het geval. Daarom gaan we de komende periode in op vervelend gedrag in de groep. Het 
is soms moeilijk om onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen 
leren jullie kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin 
gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt.  
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 
…kunnen vertellen wat pesten is; 
…weten wat het verschil tussen plagen en pesten is; 
…herkennen pesten; 
…kunnen het verschil tussen pesten en conflicten/ruzies aangeven 
…weten dat lachen met iemand iets anders is dan uitlachen; 
…weten dat er verschillende soorten van pesten zijn; 
…weten dat één op de tien kinderen wordt gepest; 
…weten wat te doen als iemand gepest wordt; 
…kunnen herhalen wat er aan de orde is geweest; 
…weten hoe zij hun groep prettig houden. 
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KiVa thuis 
Met iemand lachen is niet hetzelfde als iemand uitlachen. Uitlachen is nooit leuk, je kunt je er erg 
naar door voelen. Bedenk samen met jouw kind(eren) twee situaties: één waarin met iemand 
gelachen wordt en één waarin iemand uitgelachen wordt. Wat is het verschil? Speel de situaties 
maar eens na! 
 

 

 

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 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 48 (28/11 - 02/12) - Hoor je dat? 
Jesaja 6:1-13, 11:1-10 en 40:1-11 

Woorden kunnen verschil maken tussen wanhoop en hoop, tussen angst en 
vertrouwen. Dat laat de profeet Jesaja zien als hij de woorden van God 
overbrengt aan mensen. Deze week horen we over de roeping van Jesaja en 
over zijn visioenen van een nieuwe koning en een vredestijd. 
 
 
Week 49 (05/12 - 09/12) - Stel je voor 
Lucas 1:1-56 

De priester Zacharias krijgt een onvoorstelbaar bericht van een engel: hij en zijn vrouw Elisabet 
zullen een kind krijgen dat mensen terugbrengt bij God. Zacharias is sprakeloos. Ook Maria krijgt 
bezoek van een engel, zij wordt moeder van Gods eigen zoon. Maria gaat naar Elisabet en zingt 
een lied over hoe God de wereld verandert. 
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Week 50 (12/12 - 16/12) - Nu wordt alles anders 
Lucas 1:57-80 en Micha 5:1-4a 

Johannes de Doper, het kind van Zacharias en Elisabet, wordt geboren. Meteen na zijn geboorte 
kan Zacharias weer praten en zingt hij een lied over hoe God zijn volk bevrijdt. In groep 5 t/m 8 
lezen we ook uit de profetie van Micha, die vertelt dat ooit in Betlehem een nieuwe koning 
geboren zal worden. 
 
 
Week 51 (19/12 - 23/12) - Kijk omhoog 
Lucas 2:1-20 en Matteüs 2:1-12 

Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem. Herders in het veld zijn de eersten die bij hem op 
bezoek mogen komen. Ook lezen we over wijzen uit het Oosten, die een ster volgen en zo bij Jezus 
komen om hem te aanbidden. 
 

 

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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