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Geachte ouder(s) verzorger(s),
Vanavond de ‘Krystkuier’! Na de vele voorbereidingen is het dan zover! In de
kuier lopen we langs verschillende taferelen die het Kerstverhaal laten zien. We
hopen op een mooie gemeenschappelijke avond.
Vrijdagochtend 22 december is het de laatste officiële werkdag van juf Aeltsje. Dit
zal ze deze dag gaan vieren met groep 5/6. In januari is het officiële afscheid.
Ook via deze weg wensen we haar het allerbeste toe, we hopen dat ze nog lang
mag genieten van haar ‘vrije’ tijd en willen haar ook bedanken voor haar vele
jaren inzet voor deze school.
We wensen een ieder hele goede feestdagen toe en ook een prachtig nieuw jaar!
We hopen iedereen weer in goede gezondheid op school te verwelkomen
maandag 8 januari 2018!

Groet, team Wijbrandischool.
Juf Aeltsje:
Zoals u wellicht weet gaat juf Aeltsje vrijdag 22
december a.s. met vervroegd
pensioen. Deze echte laatste werkdag zal ze vieren
in groep 5/6.
Het officiële afscheid is gepland op donderdag 18
januari 2018.

15 januari: luizencontrole:
Maandag 15 januari a.s. worden alle leerlingen uit groep 1 t/m 8 weer gecontroleerd op luizen en neten. Zou u
in de vakantie het haar van uw kind(eren) af en toe ook nog eens willen inspecteren. Het zou mooi zijn als we
het jaar ‘luisvrij’ kunnen beginnen!
Onderwijsassistent groep 3/4:
Na de kerstvakantie (maandag 8 januari) start in groep 3/4 een onderwijsassistent. Zijn naam is Jeroen
Hulzinga. In een volgende nieuwsbrief zal hij zich voorstellen. Hij zal elke maandag, dinsdag en woensdag
aanwezig zijn op school. Zijn voornaamste taak is ondersteuning geven aan de leerkracht, het instructie geven
aan kleine groepjes en individuele leerlingen helpen. Alles met als doel om de leerkracht en de leerlingen te
helpen en ondersteunen. Welkom op de Wijbrandi Jeroen!
Pyjamadag groep 5/6
Woensdag 13 december was het pyjamadag voor de leerlingen in groep 5 en 6. Ze mochten o.a. de hele dag
in pyjama lopen en hadden ook hun slaapzak en knuffel bij zich. Aan het eind van de dag was er een
pyjamashow, waarvoor de ouders en alle leerlingen van school waren uitgenodigd.

Aanwezigheid directie:
In de eerste schoolweek van het nieuwe jaar hangt er op school een overzicht van de aanwezigheid van
directie. Op moment van schrijven is het nog niet helemaal uitgewerkt.

Uit de schoolgids:
Elke school is verplicht om elk jaar een nieuwe schoolgids te schrijven. In zo`n schoolgids staat o.a.
belangrijke informatie over de school en afspraken zoals we die hebben. Om bepaalde informatie bij u onder
de aandacht te brengen, zal ik in elke schoolinfo een hoofdstuk of paragraaf plaatsen.
Deze keer gaat het over de schoolkeuze na groep 8.
Groep 8 is de laatste groep in het basisonderwijs. In dat jaar komen leerlingen en hun ouders voor de
schoolkeuze van het vervolgonderwijs te staan. Het aantal kinderen dat naar een bepaald schooltype gaat zou
iets kunnen zeggen over de kwaliteit van de school. Echter, het percentage leerlingen dat naar de diverse
vormen van voortgezet onderwijs gaat wisselt van jaar tot jaar. De schoolkeuze is niet alleen afhankelijk van
de kwaliteit van de school. Ook de capaciteit van elk kind, de geaardheid en de thuissituatie spelen een rol.
Natuurlijk is de doelstelling van onze school het maximale uit elk kind te halen en er op deze manier voor te
zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt.
Sinds 2014 werken alle scholen in Friesland met de “Plaatsingwijzer”. De resultaten, die de leerlingen behalen
bij de tussentoetsen van de Cito toetsen in de groepen 6, 7 en 8 geven aan welke type vervolgonderwijs
mogelijk is. Dit is bepalend voor het advies van de basisschool. De wet eist dat er, naast het advies van de
basisschool, een eindtoets wordt afgenomen. Op onze school hebben we voor de CITO-eindtoetsen voor het
basisonderwijs gekozen.
In november beginnen de open dagen van het voortgezet onderwijs.
Voorlichtingsfolders van de diverse scholen worden aan de kinderen meegegeven. Ook een doe-middag
behoort tot de mogelijkheden.
Wanneer de uitslagen van de “Plaatsingwijzer” bekend zijn, worden de ouders uitgenodigd voor een 20minutengesprek. Tijdens dit gesprek geeft de school advies en hopen we, in goed overleg, tot een
schoolkeuze te komen. De aanmeldingsprocedure wordt door de school verzorgd. Ook wordt er van elk kind
een onderwijskundig rapport gestuurd naar de betreffende school.
Na aanmelding vindt voor de zomervakantie altijd een gesprek plaats tussen de leerkracht van groep 8 met de
brugklascoördinator van de school waarvoor het kind is aangemeld. We volgen de vorderingen van de
betreffende leerlingen op het vervolgonderwijs hierna tot en met hun tweede schooljaar.

Belangrijke data
20 december
Krystkuier
22 december
Laatste werkdag juf Aeltsje
22 december
Kerstvakantie vanaf 12:00 uur tot maandag 8 januari 2018
------------------------------------------------------------------------15 januari
Hoofdluiscontrole
17 januari
Schoolinfo 9
18 januari
Officieel afscheid juf Aeltsje
vanaf 22 januari
Citotoetsen LOVS
31 januari
Schoolinfo 10
6 februari
Oudercontactavond (Adviesgesprek groep 8)
12 februari
Wijbrandi-avond
13 februari
Studiedag leerkrachten  Leerlingen vrij
15 februari
Oudercontactavond (Adviesgesprek groep 8)
26 feb. t/m 2 maart
Voorjaarsvakantie

