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Beste ouder(s) verzorger(s),
Voor u ligt de één na laatste Schoolinfo van dit schooljaar.
In deze schoolinfo stellen o.a. de nieuwe leerkrachten zich
voor. Na de vakantie kan er vanzelfsprekend kennis
gemaakt worden. Momenteel zijn we druk bezig met het
afronden van het schooljaar. Dit betekent niet dat er niet
meer gewerkt en geleerd wordt op school. Ook kijken we al
een beetje vooruit naar de laatste schooldag. Het belooft
een mooie dag te worden.
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt in de laatste schoolweek van
dit schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Team Wijbrandischool
Oud papier
Onderstaand de planning 2018 voor het ophalen
van het oud papier.
20 juli: fam. Smidt en 17 augustus fam. Drost.
Na de zomervakantie komt het nieuwe rooster voor het schooljaar 2018/2019.
Privacy en foto`s
Geregeld krijgen wij de vraag waarom wij geen foto`s meer op Facebook
plaatsen. Wij maken nog wel foto`s, deze foto`s komen vervolgens op onze
website. De ouders en kinderen van onze school hebben een inlog en een
wachtwoord gekregen, zo kunnen zij deze foto`s toch bekijken. Aan het begin
van het nieuwe schooljaar willen wij alle ouders vragen wat wij WEL en NIET van
hun kinderen mogen publiceren of gebruiken. Als wij dit overzicht hebben,
kunnen wij hier mee aan de slag. Dit is dus de reden waarom er al een tijdje
geen foto`s meer op Facebook staan. Wij zoeken naar een goede oplossing,
maar vinden de privacy erg belangrijk. De nieuwe wet staat ons ook niet toe om
in het nieuwe schoolgidsje leerlinglijsten met telefoonnummers te plaatsen.
Studiedag en vrije dag
Morgen (5 juli) en vrijdag (6 juli) zijn de leerlingen van
de Wijbrandischool vrij. Deze dagen staan in het teken
van administratie en nascholing van de leerkrachten.

Even voorstellen…
Volgend schooljaar werken er een aantal nieuwe mensen op school.
Onderstaand stellen ze zich voor.
Ik ben juf Henny, voor sommige ouders nog een bekende en voor de
nieuwe ouders een nieuw gezicht.
Ik ben mijn schoolloopbaan begonnen in Boornbergum, daarna via Nij
Beets, Donkerbroek , Oudehorne en Wolvega weer terug naar Oudehorne.
Ik heb altijd de kleuters onder mijn hoede gehad. Ik geniet nog altijd van het
omgaan met kinderen hoe verschillend ze ook zijn.
Ik heb er weer zin in om op de Wijbrandischool aan de slag te gaan.
Groetjes Henny Dijkshoorn

Mijn naam is Tineke van de Wal en ik woon in Oudehaske. Hier woon
ik samen met Mart en onze dochter Emma. Komend schooljaar kom ik
samen met juf Annet in groep 7&8 bij jullie op school werken. De
afgelopen jaren heb ik in groep 7&8 op CBS De Pream in de Knipe
gewerkt. Helaas gaat deze school sluiten en heb ik een mooi plekje op
jullie school gekregen.
Ik hou van sporten. Vooral mountainbiken, racefietsen, hardlopen en
buitensporten zijn mijn favoriet. Ik hoop nog eens de Elfstedentocht te
kunnen schaatsen. Ook ga ik graag op vakantie, lekker kamperen met
de tent of op wintersport naar de sneeuw.
Natuurlijk wil ik jullie allemaal graag leren kennen. We gaan er mooie
jaren van maken op CBS De Wijbrandischool. Ik heb er zin in!
Willen jullie nog meer van mij weten? Loop gerust even binnen, de
deur staat open!
Vriendelijke groeten,
Tineke van de Wal

Omdat ik vanaf volgend schooljaar werkzaam zal zijn op de Meester S.
Wijbrandischool, stel ik me in deze nieuwsbrief graag even voor.
Mijn naam is Annet Moes. Ik ben 38 jaar oud en woon met mijn man, 2 zoons en 2
kippen in Veenhuizen.
Vanaf 2004 ben ik werkzaam in het onderwijs en vanaf 2016 bij Tjongerwerven. Dit
schooljaar als flexpooler. Ik heb het afgelopen schooljaar op bijna alle scholen van
Tjongerwerven wel een dag of langer ingevallen. Erg leuk om alle scholen een beetje
te leren kennen en overal iets te leren. Op de Wijbrandischool ben ik ook al eens
geweest. Twee weken geleden heb ik daar mijn duo- collega’s ontmoet. Ik heb veel
zin in komend schooljaar. We gaan er een mooi jaar van maken!
O, en voor een partijtje voetbal kun je altijd bij mij terecht.
Met vragen of iets anders natuurlijk ook.
Met vriendelijke groet, Annet Moes
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2
De laatste loodjes…
Nog even en dan is het zomervakantie. We merken aan de kinderen dat ze er eigenlijk ook wel aan toe zijn
(korte lontjes, minder energie). De afgelopen weken hebben we nog gewerkt over het thema :bijen. Zeer
betrokken en enthousiast zijn ze hier mee bezig geweest met als hoogtepunt het bijenontdekpad bij Jacquelien
Andringa. Daarna nog een ander hoogtepunt: het jaarlijkse schoolreisje. We hebben woensdag 27 juni een
zeer geslaagd schoolreisje naar Nienoord in Leek gehad. Het weer was super, de kinderen hebben zich
uitstekend vermaakt en op 2 botsingen op de glijbaan na, hebben we geen ongelukken gehad. Dat zo’n
schoolreisje toch wel veel energie vraagt, merk je op de terugweg al. Het was bij mij in de auto aanmerkelijk
stiller en de oogjes waren met moeite open te houden! Ouders/verzorgers die mee zijn geweest, nogmaals
hartelijk dank voor het rijden/begeleiden en de gezelligheid!
Nu werken we nog over het thema: zomer/vakantie en sluiten dit dan ook af met de echte zomervakantie. We
nemen dan afscheid van de kinderen die naar groep 3 gaan en verwelkomen (= proefdraaien) alvast de
kinderen die binnenkort 4 jaar worden.
Mede namens juf Lucie wens ik iedereen alvast een hele fijne vakantie toe!
Afscheid….
Ook voor mij zijn het de laatste loodjes. Na een hele fijne periode van 9 jaar ga ik de Wijbrandischool verlaten.
Ik heb altijd met veel plezier hier gewerkt. Eerst in groep 5/6 met juf Aeltsje en daarna in groep 1/2 met juf
Lucie. Er zijn echter de laatste maanden ontwikkelingen geweest binnen de Tjongerwerven die mij hebben
doen besluiten om keuzes te maken en ik heb voor mijzelf gekozen.
Ik heb ontslag genomen en ga dus ook niet naar de Adelaar in Wolvega, zoals eerder werd vermeld, maar ga
een nieuwe start maken bij CBO Meilân. Ik ga daar aan de slag als vaste invalkracht op de 15 scholen die
deze vereniging heeft. Wel vind ik het jammer dat ik op deze manier afscheid van iedereen moet nemen en ga
jullie ook echt missen.
Hierbij wil ik alle ouders bedanken voor het vertrouwen dat jullie mij gegeven hebben. Ik heb de samenwerking
met jullie altijd als zeer plezierig/ontspannen ervaren. Ik wens jullie en alle kinderen en collega’s dan ook alle
goeds toe voor de toekomst.
Nogmaals BEDANKT en oan’t sjen!
Akke Boersma

Groep 3 en 4
De laatste weken van het schooljaar zijn in gegaan. De maand juli staat in het teken van afronden, afscheid
nemen, de laatste schooldag, rapporten bekijken en meegeven. En dan is het schooljaar 2017 – 2018 weer
voorbij. Een mooi jaar, waar we op een hele positieve manier op terug kunnen kijken. We hebben het
ontzettend gezellig gehad en wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Er is ontzettend veel geleerd en
gedaan. Denk maar eens aan het bijenproject, het schoolreisje, het museum etc. Allemaal leuke, leerzame en
gezellige activiteiten. Nu gaan we richting de zomervakantie. We maken de laatste lessen van alle
vakgebieden, ronden alles af en nemen afscheid van een hele mooie klas. We vonden het super om meester
en juf te zijn van deze mooi club kinderen. U ook als ouders ontzettend bedankt voor alle hulp, steun en
betrokkenheid. Dit waarderen wij enorm, we zouden niet zonder kunnen. Heel veel dank!
Wist U datjes:
* Op donderdag 19 juli is de laatste schooldag. Dit wordt een hele gezellige dag!
* Het schoolreisje in Dinoland was een groot succes.
* Het bezoek aan het museum (vrijdag 29 juni) was ontzettend leerzaam.
* Marit kwam tot de conclusie dat dino’s in Dinoland konden bewegen.
* Thomas en Yvette hebben samen de knop van de kachel gemaakt. Klasse!
* Thomas is gebeten door een snoek. Het litteken is nog zichtbaar.
* Jetske heeft zondag een gezellige meidendag.
* Lisa gaat vrijdag naar een mooi hotel om een nachtje te overnachten.
* Eyerus viert woensdag 4 juli haar kinderfeestje.
Wat leren we o.a. aan in de komende tijd:
We hebben dit jaar al zoveel geleerd. De komende weken staan in het teken van afronden en herhalen.
We hopen dat u met plezier het groepsnieuws gelezen heeft. We vinden het belangrijk dat u als ouder op de
hoogte bent van wat er speelt in de groep. We bedanken u voor een heel fijn schooljaar en alle hulp. Een hele
fijne zomervakantie toegewenst!
Meesters Frank, Jeroen en juf Aukje.

Groep 5 en 6 en groep 7 en 8
De leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 hebben stukjes geschreven over schoolreis en schoolkamp. Deze
geschreven teksten zijn gescand en worden meegestuurd als bijlage bij deze nieuwsbrief

Belangrijke data
5 juli
6 juli
11 juli
12 juli
19 juli

Studiedag + warme overdracht, leerlingen vrij
Leerlingen vrij, indien geen Elfstedentocht
Afscheidsavond groep 8
Rapporten mee
Laatste schooldag schooljaar 17/18

Vanaf vrijdag 20 juli t/m vrijdag 31 augustus zomervakantie!

