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Belangrijke data 
 
Datum    Activiteit    Locatie 
20 december   Inloopspreekuur jeugdverpleeg- Wijbrandischool 
    kundige 
22 december   Kerstfeest op school   Wijbrandischool 
23 december   12.00 uur Kerstvakantie 
27 december   Juf Hinke jarig 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 januari   Juf Henny jarig 
9 januari   Start school na Kerstvakantie  Wijbrandischool 
9 januari   Luizencontrole    Wijbrandischool 
12 januari   OC vergadering 
16 en 19 januari  08.15 – 08.30 inloopmomenten 
17 januari   Inloopspreekuur jeugdverpleeg- Wijbrandischool 
    kundige 
25 januari   Juf Joke jarig 
25 januari   MR vergadering   Wijbrandischool 
27 januari   Schoolinfo nr. 6 
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Van de directie 
 
Prioriteiten huidig 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. 

Tijd voor een tussenbalans… 
o We hebben als school bepaald hoe een instructieles eruit ziet op onze school. We 

behandelen op studiedagen de verschillende lesfasen. D.m.v. lesbezoeken, kennis en 
collegiale consultatie willen we die ervaringen ook met elkaar delen en op elkaar 
afstemmen; 

o Rekenen is, naast de instructie, onze belangrijkste prioriteit. Wij willen het onderlinge 
rekenonderwijs zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en de belangrijkste 
basisvaardigheden dagelijks herhalen. Ook door leerlingen duidelijke stappenplannen aan 
te bieden hopen we de rekenvaardigheid van onze leerlingen verder te versterken; 

o Momenteel is een groepje leerkrachten (uit verschillende groepen) bezig met ‘vergelijkend 
warenonderzoek.’ Welke methode Engels past het beste bij onze leerlingen. Hier hopen 
we aan het einde van dit schooljaar een keus in gemaakte hebben. Dan kunnen we 
volgend schooljaar starten met die nieuwe methode voor Engels; 

o Het tweejaar durende HPS programma start in februari 2023. In een volgende nieuwsbrief 
zal ik u hier verder over informeren; 

o De werkgroep rapport/portfolio is al flink opgeschoten. Hierdoor kunnen we, na afronding 
van enkele details, volgend schooljaar starten met dit nieuwe rapport/portfolio! 

 
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. 
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Nieuws 
 
Onderhoud en aanpassen schoolplein 
Het klimrek voor op schoolplein heeft inmiddels z`n beste tijd gehad. Het toestel is tweedehands 
gekomen na het sluiten van de school in Katlijk. Inmiddels staat het hier ook bijna 10 jaar. 
Wanneer we het toestel nu zouden laten keuren, is het zeer de vraag of het door de keuring komt. 
Daarom heb ik, in samenspraak met de oudercommissie, besloten dat we het klimrek gaan 
verwijderen in de kerstvakantie. De veiligheid van de kinderen staat voorop. Dit zal gebeuren op 
de klusochtend (zaterdag 7 januari 2023).  
 
Gelukkig hebben we d.m.v. de rommelmarkt, de statiegeldactie en de Flaeijelcollecte inmiddels 
zo'n €4000,- opgehaald. Dit geld gaan we gebruiken om het schoolplein een impuls te geven. Dit 
betekent dat er nieuwe speelapparaten komen. We streven ernaar om dit in de voorjaarsvakantie 
te realiseren. Dit is even afhankelijk van de levertijd.  
 
Inloopmomenten 
Vanaf januari a.s. willen we starten met een maandelijkse inloop 
voor de groepen 1 t/m 8. Dit betekent dat er vaste momenten zijn 
dat u samen met uw kind(eren) voor schooltijd even in de klas kunt 
kijken. Dit is van 08.15 uur tot 08.30 uur (tot de tweede bel) en op 
een maandag en een donderdag in een week. Op deze manier is er 
informeel contact tussen leerkracht(en) en ouder(s)/verzorger(s). U 
heeft de mogelijkheid om de klas te bekijken of om samen een 
werkje/opdracht te maken! Tot aan de zomervakantie hebben we de volgende momenten 
geselecteerd:  
 
o 16 en 19 januari 2023;  
o 6 en 9 februari 2023;  
o 13 en 16 maart 2023;  
o 13 april 2023 (maandag niet i.v.m. tweede paasdag); 
o 8 en 11 mei 2023;  
o 5 en 8 juni 2023.  
 
U hoeft zich van te voren niet aan te melden! 
 
Tevredenheidsonderzoeken 
Heeft u het oudertevredenheidsonderzoek al ingevuld? Bij deze wil ik u hiervoor 
vriendelijk bedanken. Om een goed en compleet beeld te krijgen is een hoge 
respons nodig. Momenteel hebben 40 van de 72 gezinnen de vragenlijst 
ingevuld. Dit is zo’n 56%. Ik wil u vriendelijk vragen om het onderzoek alsnog in 
te vullen mocht u dit nog niet gedaan hebben. Hoe hoger de respons, des te 
betrouwbaarder de resultaten.  
 
Alvast bedankt uw medewerking! 
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Herhaalde oproep: 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 
 

KiVa thema 5 
Na de Kerstvakantie starten we met thema 5 van KiVa. 
 
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: plagen, ruzie of pesten? 
Wat gaan we doen? 
In dit thema gaan we 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. Ook bespreken we welke emoties je ervaart wanneer 
iemand vervelend tegen je doet. 
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 
…weten wat pesten is; 
…weten wat het verschil is tussen: 
pesten en plagen 
pesten en ruzie 
pesten en per ongeluk iemand pijn doen 
…weten dat er verschillende soorten van pesten zijn; 
…kunnen anderen een fijn gevoel geven. 
 
KiVa thuis 
Het tegenovergestelde van pesten is iemand een fijn gevoel geven. Bespreek met jouw kind(eren) 
wat je kunt doen om iemand een fijn gevoel te geven (iets positiefs zeggen of doen, zoals: 
glimlachen, een complimentje geven, helpen of een cadeautje geven). Geef een fijn gevoel cadeau 
aan iemand van wie jullie samen denken dat hij of zij het verdient. Dit hoeft niet perse iemand te 
zijn die je goed kent. Hoe voelde het? 
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Bovenbouw, groep 5 t/m 8: verborgen vormen van pesten en cyberpesten 
Wat gaan we doen? 
Dit thema staat in het teken van de verborgen vormen van pesten, ook wel indirect of relationeel 
pesten genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van gemene, anonieme (en digitale) 
berichtjes en het vertellen van negatieve verhalen achter de rug van het slachtoffer om. Door 
middel van verschillende oefeningen leren jullie kinderen niet alleen wat verborgen pesten is, 
maar ook hoe ze de vormen van verborgen pesten kunnen herkennen in verschillende situaties. 
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 
…weten wat verborgen pesten is; 
…herkennen verborgen vormen van pesten; 
…weten wat ‘buitensluiten’ is; 
…ervaren wat het is om buitengesloten te worden;  
…herkennen tegenstrijdige communicatie; 
…weten wat roddelen en klikken is; 
…beseffen dat roddelen fout is; 
…weten wat te doen als er geroddeld wordt; 
…herkennen digitaal pesten; 
…weten wat te doen als er digitaal gepest wordt; 
…herkennen verborgen vormen van pesten; 
…kunnen herkennen dat er gepest wordt in hun omgeving. 
…weten hoe zij hun groep prettig houden. 
 
KiVa thuis 
Verborgen pesten gaat vaak samen met tegenstrijdige communicatie. In deze oefening ervaren 
jullie hoe het is om tegenstijdige signalen te sturen en te ontvangen. Telkens praat de één en 
luistert de ander. 
Kijk boos en zeg: je bent heel aardig. 
Kijk beledigd en zeg: het geeft niet. 
Kijk verveeld en zeg dat je de film leuk vindt. 
Hoe voelt het om tegenstrijdige signalen te ontvangen of te sturen? 
 

 

 

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 
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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 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. 
 
Week 02 (09/01 - 13/01) - Daar is hij! 
Johannes 1:1-34 

Johannes de Doper vertelt aan mensen dat er na hem iemand komt die groter is dan hij. Als hij 
Jezus ziet, zegt Johannes: ‘Daar is hij!’ 
 
Week 03 (16/01 - 20/01) - Heb je het al gehoord? 
Johannes 1:35-52 en 2:1-11 

Johannes de Doper vertelt aan twee van zijn leerlingen dat Jezus de Messias is. De leerlingen gaan 
Jezus volgen en vertellen het ook aan anderen. Op een bruiloft in Kana verandert Jezus water in 
wijn. 
 
Week 04 (23/01 - 27/01) - Verander jij? 
Johannes 2:13-25, 3:1-21 en 4:1-26 

Bij de tempel jaagt Jezus de handelaren weg. De farizeeër Nikodemus komt in de nacht naar Jezus 
toe. Als Jezus hem vertelt dat hij opnieuw geboren moet worden, begrijpt Nikodemus er niks van. 
Een vrouw bij een bron in Samaria verandert door haar ontmoeting met Jezus. 
 

 

Wens 
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Hieronder vindt u de relevante bijlage(n)  
 
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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Peuteropvang Lytse Bearkes                                                                             
Spelen en leren in een veilige en vertrouwde omgeving  
 
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang. Op 
Peuteropvang De Lytse Bearkes ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren zij (in hun eigen 
tempo) in een vertrouwde en veilige omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze 
pedagogisch medewerkers ontwikkeld, vaak aan de hand van thema’s en aansluitend bij de 
belevingswereld van het kind.  Er is aandacht voor meertaligheid, er wordt op onze locatie zowel 
Fries als Nederlands gesproken.  
 
De Peuteropvang is gevestigd in de Dorpshuis De Kiekenhof.  We hebben de beschikking over 
een mooi ingerichte groepsruimte en een groot buitenterrein waar kinderen kunnen bewegen 
en ontdekken.   POV Lytse Bearkes is van maandag t/m donderdag geopend van 08.30 - 12.30 
uur. 
 
Nieuwsgierig geworden of wilt u een rondleiding, kijkt u eens op onze website: 
www.kinderwoud.nl of neem contact op met onderstaande.   
 
Met vriendelijke groet, 
  
Simone Luchtmeijer 
Clustermanager  
M. 06 57316896 
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