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Geachte ouder(s) verzorger(s),
Inmiddels zijn we het kalenderjaar 2018 met frisse moed gestart. In de eerste
weken van 2018 staan en stonden direct al een aantal activiteiten gepland. Ik
denk dan aan bezoek Tsjek en het officiële afscheid van juf Aeltsje.
We willen als school het jaar 2018 mede gebruiken om onze visie eens kritisch
onder de loep te nemen en eventueel bij te stellen. 13 februari a.s. zijn alle
leerlingen vrij en gaan we onder begeleiding bezig met onze visie en missie. We
houden u op de hoogte!
In week 6 van dit jaar staat er een leerling-, ouder- en medewerkers onderzoek
gepland. Volgende week ontvangt u hier een brief over.
Groet, team Wijbrandischool.
Juf Aeltsje:
Aanstaande donderdag (18 januari) is het officiële
afscheid van juf Aeltsje. Via de e-mail heeft u een
extra nieuwsbrief ontvangen met daarin informatie!
Luizencontrole:
Afgelopen maandag (15 januari) was er weer een luizencontrole op school. Er
zijn enkele luizen/neten gevonden. Dit in verschillende groepen. Met de
betrokkenen is of wordt contact gezocht. Het blijft belangrijk dat u af en toe het
haar van uw kind(eren) blijft controleren.
Aankondiging afschermen foto’s op de website:
Vanaf april 2018 gaan er strenge regels gelden voor het gebruik van foto’s op
sociale media. We zijn daarom genoodzaakt een deel van de website af te
schermen. De berichten onder het tabblad "groepen", waar ook de meeste foto's
worden geplaatst, zullen dan niet meer direct zichtbaar zijn. U krijgt begin
februari via de e-mail de inloggegevens hiervoor toegezonden. Om de site
aantrekkelijk te houden, plaatsen we nog wel wat meer algemene foto’s.
Saxofoon atelier op Wijbrandischool:
Volgend week start bij ons op school het Saxofoon atelier .
Bij deze de link: http://ateliersmajeur.nl/activiteit/ka-oude-nieuwehornesaxofoonatelier/aanmelden
Er zijn nog 7 plaatsen beschikbaar! Leerlingen uit groep
5 t/m 8 kunnen zich aanmelden. Meer informatie vindt u
op de website van ateliers Majeur!

Talentlessen:
Voor de kerstvakantie hebben we een blok talentlessen gehad. We hebben de kinderen van groep 3 t/m 8
gemixt. Het onderwerp was ‘Kerst’ .
De kinderen hebben allemaal wetenswaardigheden over Kerst opgezocht en hun eigen creativiteit er op los
gelaten.
Het proces was prachtig! Er werd goed samengewerkt; de oudste kinderen hebben de jongsten er goed bij
betrokken en de taken verdeeld. Het resultaat was een aantal prachtige posters met nieuwtjes, feiten en
improvisaties.
Het volgende blok, start de week van deze nieuwsbrief, heeft als thema de Olympische winterspelen. We
hebben een aantal deelonderwerpen bedacht waarbinnen er leervragen van de kinderen geformuleerd kunnen
worden.

Tsjek:
Vorige week hadden we de eer om deel te nemen aan een uitzending van het Friese programma Tsjek. Het
onderwerp was ‘winter’ .
De opnameploeg met hoofdpersoon Raynaud id de hele ochtend aan het draaien geweest.
Met z’n allen hebben we hem welkom geheten op het plein. Daarna concentreerde de invulling zich op groep
7/8. Bij het scrabblespel en het Tsjeklied (zie foto’s) waren alle kinderen van gr 3 t/m 8 aanwezig om aan te
moedigen en lekker mee te zingen.
Al met al een hele leuke ervaring voor ons allemaal!

Oproep vaders om te klaar-overen!
Op dit moment zijn er veel moeders die iedere week als klaar-over op straat
staan en daarnaast vallen ook andere moeders met regelmaat in! Daar zijn wij
erg blij mee!! Maar ook zouden we graag wat vaders als klaar-over willen zien!
De enige vader die we zo nu en dan zien staan is Douwe Tijsma. Wie komt
Douwe versterken? Ook mannen kunnen klaar-over zijn! Onze concïerge Sietze
is ook iedere week klaar-over! Wanneer heb je heit- of pappa dag en kan je
bijspringen? Het enige wat je nog moet behalen is het klaar-over certificaat. De
cursus staat gepland op donderdagavond 1 maart 2018.
Zie jij het zitten om het klaar-over team te versterken, neem dan contact op met
één van de OC leden of bel of app naar 06-21215794.
Namens de OC
Mariska Klijnstra
Wijbrandi-avond:
In de vorige Schoolinfo hadden we de Wijbrandiavond al aangekondigd voor maandag 12 februari.
Deze avond zou een feestelijke avond worden waarbij ouders samen met hun kinderen hun talenten zouden
vertonen. Het lukt ons gezien de vele activiteiten die georganiseerd worden zoals de Kerstkuier en het
afscheid van juf Aeltsje niet om de Wijbrandiavond dit schooljaar te organiseren.
Wellicht volgen jaar!
Oudercommissie
Aanwezigheid directie:

Week 03

Maandag:

15 t/m 19
januari

Dinsdag:

Woensdag:

Maandag:

Dinsdag:

22 t/m 26
januari

Jan Hendrik

Freerk

Week 05

Maandag:

Dinsdag:

29 januari t/m 2
feb

Jan Hendrik

Freerk

Week 06

Maandag:

Dinsdag:

Vrijdag:

Jan Hendrik
Freerk
`s middags

Jan Hendrik
Freerk

Week 04

Donderdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

OMT

Woensdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Freerk
`s middags

Jan Hendrik

Donderdag:

Vrijdag:

5 t/m 9 februari
Freerk

Week 07
12 t/m 16
februari

Maandag:

`s morgens
Jan Hendrik
Freerk
`s middags

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Jan Hendrik
Freerk

Jan Hendrik

OMT

Vrijdag:

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 geschiedenis van de school.
Op woensdag 2 mei 1923 ging onze school van start. De school kreeg de naam “Meester S. Wijbrandischool”,
omdat de heer S. Wijbrandi het eerste hoofd was aan de Christelijke school te Oudehorne.
De vereniging voor christelijk onderwijs bestond toen al 10 jaar.
Meester Wijbrandi was een stuwende kracht voor het Christelijk onderwijs.

In de beginjaren groeide de school zo hard, dat er in 1927 een derde lokaal moest worden bijgebouwd. Niet
lang daarna daalde het aantal leerlingen gestaag en ook financieel kende het bestuur jarenlang grote zorgen.
De school bleef echter bestaan.
Rond 1970 groeide het aantal leerlingen zodanig dat er in 1975 een vierde lokaal gereed kwam. In 1987 werd
de hele school verbouwd tot een vierklassige basisschool.
Omdat na 1990 het aantal leerlingen steeds verder toenam, werd de school te klein. Er moest opnieuw
gebouwd en verbouwd worden. De bouw mondde in 1996 uit tot een vijfklassige basisschool met een nieuw
speellokaal. 2 mei 1998 mocht de school haar 75-jarig jubileum vieren. Op dit moment is de school alweer een
lokaal rijker, februari 2005 mochten we de opening van het kleuterlokaal achter de school vieren.
Het leerlingenaantal van de “Meester S. Wijbrandischool” stabiliseert zich.
Het leerlingenaantal bedraagt momenteel rond de 95 kinderen.
Het perspectief voor de toekomst is redelijk gunstig. Nieuwehorne is een zgn. groeikern met een groot
voedingsgebied uit de wijde omgeving. Onze kinderen uit Oude- en Nieuwehorne, Oldeberkoop, Jubbega,
Jonkerslân, Katlijk en Bontebok komen te voet, met de fiets of per auto naar de "Meester S. Wijbrandischool".

Belangrijke data
18 januari
vanaf 22 januari
31 januari
6 februari
13 februari
15 februari
26 feb. t/m 2 maart

Officieel afscheid juf Aeltsje
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Oudercontactavond (Adviesgesprek groep 8)
Studiedag leerkrachten  Leerlingen vrij
Oudercontactavond (Adviesgesprek groep 8)
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