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Belangrijke data 
 
Datum    Activiteit    Locatie 
13 februari   Studiedag: leerlingen vrij 
14 februari   Valentijnsdag 
21 februari   08.30 uur Inloopspreekuur jeugd- Directieruimte 
    verpleegkundige 
23 februari   Rapport 1 mee naar huis 
23 februari   Schoolinfo nr. 7 
27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 
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Van de directie 
 
1923 – 2023: 100 jaar Wijbrandi! 
In 2023 bestaat onze school 100 jaar. De prachtige ‘gedenksteen’ die centraal in de school hangt, 
geeft dit duidelijk aan. Het eerste gebouw is geopend op 1 mei 2023. Het feest rondom het 100-
jarig bestaan is gepland op vrijdag 2 juni 2023. Deze feestdag bestaat globaal uit twee delen: `s 
ochtends staat in het teken van de huidige leerlingen en `s middags (vanaf circa 14.30) staat de 
dag ook in het teken van oud-leerlingen en oud-medewerkers. De leerlingen van onze school zijn 
vrij deze vrijdagmiddag 2 juni. Binnenkort ontvangt u als ouder/verzorger aanvullende informatie 
over deze feestelijke dag. Ook zal in februari de communicatie richting het feestelijke 
middaggedeelte op gang komen! 
 
2023 staat niet alleen maar in het teken van het jubileum. Daar doen we onszelf en onze leerlingen 
tekort mee. Als school starten we in februari met het HPS-traject. Dit is een tweejaar durende 
opleiding met 20 bijeenkomsten. Alle 9 Tjongerwerven-scholen gaan gezamenlijk deze opleiding 
volgen. Onderstaand de vijf pijlers: 
 

 
 
Met elkaar willen we onze school nog beter maken, dit met als doel om het onderwijs aan onze 
leerlingen verder te versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat de leerkracht daarin cruciaal is!  
 
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 
 
Toetsen op maat 
Het is gebruikelijk om een Citotoets aan te bieden die past bij het 
leerjaar waarin de leerling is geplaats. Dat zijn in januari de M(idden) 
toetsen en in juni de E(ind)toetsen. Een leerling die in januari in groep 
4 zit, krijgt bijvoorbeeld de citotoets M4 aangeboden.  
 
Bij de score van die toets hoort een functioneringsniveau. Bij de 
meeste leerlingen varieert het functioneren van een half jaar voor of 
na de werkelijke plaats in de groep. Een functioneringsniveau bij de 
M4 toets zou dus redelijkerwijs kunnen variëren tussen eind groep 3 
en eind groep 4. In dat geval kunnen we kiezen voor extra aanbod of 
extra instructietijd in de groep.  
 
Bij een aantal leerlingen zal een functioneringsniveau van meer dan een jaar voor of na de 
werkelijke plaats in de groep naar voren komen. In dat geval is de citotoets niet passend geweest 
en geeft de uitslag van de toets niet de juiste informatie over de wat de leerling kan. Cito adviseert 
in dat geval om een citotoets ‘op maat’ aan te bieden, passend bij het functioneringsniveau. Er zijn 
diverse factoren belangrijk bij de keuze om op maat te toetsen. Bijvoorbeeld: of de leerling in de 
klas al andere leerstof krijgt aangeboden of heeft hij/zij mogelijk faalangst, was het misschien een 
momentopname of laat de leerling deze score al langere tijd zien.  
 
De leerkracht kan u informeren over de toets die is aangeboden en de motivatie die daarbij 
richtinggevend is geweest tijdens de rapportgesprekken. Wanneer u kind ‘op maat’ wordt getoetst 
betekent het niet altijd dat het aanbod dagelijks in de klas anders is. Wanneer dit wel zo is, wordt 
dit vanzelfsprekend altijd met u besproken! 
 
U kunt zelf de informatie nalezen op: 
https://www.cito.nl/-/media/files/ve-en-po/cito_flyer_toetsen_op_maat.pdf?la=nl-nl 
 
Update schoolplein 
Zoals u vast gezien heeft, is het speeltoestel op het voorplein in de kerstvakantie verwijderd. 
Gelukkig hebben we o.a. door de rommelmarkt geld gespaard om nieuwe speeltoestellen te 
plaatsen. Afhankelijk van de leverdatum van het materiaal gaan we er vanuit dat het in het 
voorjaar afgerond wordt! We houden u op de hoogte. 
 
Oudergesprekken februari  
In week 7 (en week 8) zijn de oudergesprekken gepland. 
Begin februari kunt u zich middels de gespreksplanner in 
Parro inschrijven voor deze oudergesprekken.  
 
Ouders met meer dan 1 leerling op onze school, krijgen 24 
uur voorrang met inschrijven. Tijdens deze periode zijn er 
meerdere momenten tussen 15.00 uur en 17.00 uur waarin 
er gesprekken mogelijk zijn. Zoals u weet is het altijd 
mogelijk, wanneer ook tijdens het schooljaar, om een 
afspraak te maken! 
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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 6 ‘Rollen in de groep’ 
Eind januari/begin februari starten we met thema 6 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: ‘Rollen in de groep’ 
Wat gaan we doen? 
Nu de kinderen weten wat het verschil is tussen pesten en plagen, kunnen we gaan kijken naar de 
verschillende rollen die voorkomen in pestsituaties: pester, slachtoffer, assistent, versterker, 
verdediger en buitenstaander. De rollen worden uitgebeeld, getekend en beschreven. De kinderen 
beseffen dat hoewel we niet allemaal mee doen met pesten, we er wel samen voor zorgen dat het 
pesten stopt! 
 
Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd . Ze… 
…weten dat iedereen een rol speelt bij pesten; 
…kunnen de zes rollen van pesten benoemen; 
…kunnen zich inleven in de verschillende rollen; 
…herkennen de zes rollen bij pesten. 
 
KiVa thuis 
Bespreek met jouw kind(eren) een sprookje dat jullie beide goed kennen (bijvoorbeeld 
Assepoester). Wie wordt er gepest? Wie is de pester? Wie zijn de assistenten, versterkers, 
verdedigers en buitenstaanders? Hoe is het pesten gestopt? 

 
Bovenbouw, groep 5 t/m 8: ‘Rollen in de groep’ 
Wat gaan we doen? 
Hoewel de meeste kinderen negatief denken over pesten, doet lang niet iedereen er iets tegen. 
Juist dit ‘niets doen’ houdt het pesten in stand. Tijdens dit thema worden jullie kinderen zich hier 
bewust van. Ze leren hoe een groepscultuur eruit ziet en welke rollen er voorkomen in 
pestsituaties: pester, slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en buitenstaander. Door middel 
van filmpjes en gesprekken leren ze deze rollen in verschillende situaties te herkennen. 
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Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd . Ze… 
…weten dat iedereen een rol heeft in de groep; 
…herkennen de zes rollen bij pesten; 
…leren een groepsstructuur doorzien: er zijn verschillende soorten rollen; 
…weten dat er verschillende machtsposities zijn in de groep; 
…denken na over waarom iemand pest; 
…leren reflecteren op hun handelen: waarom heb je je gedragen zoals je je hebt gedragen?; 
…kunnen verwoorden hoe zij zelf over pesten denken; 
…leren de standpunt van klasgenoten met betrekking tot pesten kennen; 
…weten  dat mensen niet altijd in overeenstemming met hun mening handelen; 
…kunnen tegen iemand die vervelend doet ‘stop’ zeggen. 
 
KiVa thuis 
Laat jouw kind(eren) een tekening maken van de verschillende rollen in een pestsituatie. Kijk 
vervolgens of je de rollen in de tekening kunt herkennen. Wat zijn de kenmerken van een pester, 
slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en buitenstaander? Laat jouw kind(eren) dit 
uitleggen! 
 

 

 

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 
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Kind Op Maandag 
 
Week 05 (30/01 - 03/02) - Gebeurt er al wat? 
Johannes 4:46-54 en 5:1-23 

Een hoveling uit Kafarnaüm vraagt Jezus om hulp voor zijn zieke zoon. Jezus zegt 
dat hij naar huis kan gaan: zijn kind is genezen. Bij het bad van Betzata zit een 
man al achtendertig jaar te wachten tot er iets gebeurt. Jezus zegt dat hij op kan 
staan en naar huis kan gaan. 
 
Week 06 (06/02 - 10/02) - Wie lost dit op? 
Johannes 6:1-35 

Vijfduizend mensen krijgen te eten van vijf broden en twee vissen. Als het avond wordt, komen de 
leerlingen van Jezus in een storm op het meer terecht. Jezus komt over het water naar hen toe. De 
volgende dag zoeken mensen Jezus weer op aan de overkant van het meer. 
 
Week 07 (13/02 - 17/02) - Wat zegt God? 
Johannes 7:1-17 en 8:1-20 

Hoewel het in Jeruzalem gevaarlijk voor hem is, gaat Jezus toch naar de tempel. Als hij staat te 
vertellen vragen mensen zich af wat ze ervan moeten denken: zouden de leiders het nu met Jezus 
eens zijn, dat hij zo vrijuit kan spreken? Jezus zegt dat wie zonder zonde is de eerste steen moet 
werpen. 
 
Week 08 (20/02 - 24/02) - Kijk dan! 
Johannes 9, 10:1-10 en 11:1-44 
Jezus geneest een blinde man. Hij is natuurlijk blij, maar de mensen eromheen kunnen het 
nauwelijks geloven. Ze vragen zich af of hij wel echt die blinde man is en of hij dan nu genezen is. 
Later vertelt Jezus dat hij de deur naar de schaapskooi is. Ook horen we over Lazarus, die ziek is en 
uiteindelijk sterft. Na vier dagen roept Jezus hem tevoorschijn uit het graf. Zo worden we aan het 
begin van de veertigdagentijd al op het spoor gezet van het wonder van Pasen. 
 

 

Citaat/quote 
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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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