14 september 2017

2017-2018, nr. 2

Schoolinfo
Geachte ouder(s) verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de tweede schoolinfo van dit schooljaar. Maandag 4 september
zijn we vol goede moed begonnen aan het eerste schooljaar. Het is altijd fijn om
iedereen weer te zien en vakantieverhalen met elkaar uit te wisselen.
Groet, team Wijbrandischool.
Gymnastiek:
We hebben het gymrooster rond. Juf Dorien verzorgt de
lessen op de dinsdag en meester Mark Stobbe is
donderdag aanwezig. Juf Dorien combineert de lessen
van de beide scholen op de dinsdag. Anders was het
voor haar niet mogelijk om de gymlessen te geven omdat zij ook betrokken is bij
het aansturen van de lessen op andere scholen.
Het is belangrijk dat de leerlingen gymkleding meenemen. Zij kunnen zonder
gymkleding niet mee doen.
dinsdag (toestel les)
donderdag (spel les)
8.30 – 9.00 u.
groep 1 & 2
8.30 – 9.15 u.
groep 1 & 2
12.00 – 12.45 u.
groep 7 & 8
9.15 – 10.00 u.
groep 3 & 4
12.45 – 13.30 u.
groep 3 & 4
10.15 – 11.00 u.
groep 7 & 8
13.30 – 14.15 u.
groep 5 & 6
11.00 – 11.45 u.
groep 5 & 6
De leerlingen van de groepen 5 en 6 zijn op de dinsdags iets later op school
omdat hun les om 14.15 uur stopt.
Luizencontrole:
Maandag 11 september jl. stond de eerste luizencontrole
gepland. Omdat dit samenviel met de eerste
weekopening van het nieuwe schooljaar, is besloten om
de controle te verzetten naar maandag 18 september.

Wasrooster:
In het wasrooster dat meegestuurd was met de eerste
nieuwsbrief zat een fout. Zo ging het mis met de weeknummers
en data vanaf de herfstvakantie. Hierbij nogmaals de goede
versie:
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datum

Groep 1/2

Groep 3/4

Groep 5/6

Groep 7/8

Vrijdag 8 sept
Vrijdag 15 sept
Vrijdag 22 sept
Vrijdag 29 sept
Vrijdag 6 okt
Vrijdag 13 okt
Vrijdag 20 okt
vakantie
Vrijdag 3 nov
Vrijdag 10 nov
Vrijdag 17 nov
Vrijdag 24 nov
Vrijdag 1 dec
Vrijdag 8 dec
Vrijdag 15 dec
Vrijdag 22 dec
vakantie
vakantie
Vrijdag 12 jan
Vrijdag 19 jan
Vrijdag 26 jan
Vrijdag 2 febr
Vrijdag 09 febr
Vrijdag 16 febr
Vrijdag 23 febr
Vakantie
Vrijdag 09 mrt
Vrijdag 16 mrt
Vrijdag 23 mrt
Donderdag 29 mrt
Vrijdag 6 april
Vrijdag 13 apr
Vrijdag 20 apr
Donderdag 26 april
Vakantie
Vakantie
Vrijdag 18 mei
Vrijdag 25 mei
Vrijdag 1 juni
Vrijdag 8 juni
Vrijdag 15 juni
Vrijdag 22 juni
Vrijdag 29 juni
Vrijdag 6 juli
Vrijdag 13 juli
Woensdag 18 juli
Vakantie

Ivar Drost
Douwe van Etten
Sander Koenders
Sanne Kuiper
Esmee Kuperus
Tynke Kuperus
Silke Oosterkamp

Hielke Aardema
Brecht Darwinkel
David Dijkstra
Mats de Groot
Lynn Heida
Wessel-Wietze Jonker
Tjardo Koenders

Ytzen Benedictus
Klaas Bos
Micha Faber
Jorn de Groot
Kenzo Hanse
Denise Klijnstra
Doutsen Koudenburg

Jildou Bos
Marije van Etten
Like de Graaf
Roan Huitema
Nynke de Jong
Ellen Kuiper
Tristan Nijenhuis

Elise Salverda
Hidde Schippers
Sem Schokker
Alisa Schregardus
Ramon Veenstra
Sjoerd Wierda
Bente Zwier
Amerins Abma

Sven Kuperus
Eyerus Smit
Jetske de Vries
Wilco ten Boom
Yvette Brouwer
Ruben de Groot
Emma-Lee Hanse
Sybrecht de Jong

Lyse Kuperus
Jorik Kuperus
Astrid Veenstra
Hidde de Vries
Janine Boersma
Sarah Dijkstra
Emma Kuiper
Gooitzen Kuperus

Nick vd Pouw Kraan
Sian Smit
Jeroen Woudstra
Jelger Benedictus
Hidde Deelstra
Lûtsen Groenland
Jetse van der Let
Loïs van der Meer

Marrit Cnossen
Tieme Hoekstra
Dautsen Jonker
Nynke Kuperus
Rinse Schregardus
Sverre Drost
Zoë Heida

Thomas Kuperus
Marieke Post
Marit Oosterkamp
Lisa v d Pouw Kraan
Maurice Rodewijk
Janniek Schregardus
Charlotte Smidt

Jente Schregardus
Siemon Schregardus
Stijn Schregardus
Amely Smidt
Sigrid Sonneveld
Jarno Veenstra
Ingmar de Vries

Julie Nijenhuis
Ids Oosterhoff
Isa Rodewijk
Wout Sonneveld
Ruben van der Spoel
Anna Marta Tel
Niels Tijsma

Eline Smidt
Lyke Wierda
Ivar Drost
Douwe van Etten
Sander Koenders
Sanne Kuiper
Esmee Kuperus
Tynke Kuperus

Jildou de Vries
Hielke Aardema
Brecht Darwinkel
David Dijkstra
Mats de Groot
Lynn Heida
Wessel-Wietze Jonker
Tjardo Koenders

Bente Zandstra
Elke Zwier
Ytzen Benedictus
Klaas Bos
Micha Faber
Jorn de Groot
Kenzo Hanse
Denise Klijnstra

Esther Woudstra
Like de Graaf
Roan Huitema
Hidde Deelstra
Lûtsen Groenland
Jetse van der Let
Loïs van der Meer
Ids Oosterhoff

Silke Oosterkamp
Elise Salverda
Hidde Schippers
Sem Schokker
Alisa Schregardus
Ramon Veenstra
Sjoerd Wierda
Bente Zwier
Amerins Abma
Marrit Cnossen

Sven Kuperus
Eyerus Smit
Jetske de Vries
Wilco ten Boom
Yvette Brouwer
Ruben de Groot
Emma-Lee Hanse
Sybrecht de Jong
Thomas Kuperus
Marieke Post

Doutsen Koudenburg
Lyse Kuperus
Jorik Kuperus
Astrid Veenstra
Hidde de Vries
Janine Boersma
Sarah Dijkstra
Emma Kuiper
Gooitzen Kuperus
Jente Schregardus

Ruben van der Spoel
Anna Marta Tel
Niels Tijsma
Jildou Bos
Marije van Etten
Nynke de Jong
Ellen Kuiper
Tristan Nijenhuis
Nick vd Pouw Kraan
Sian Smit

Het G.T. formulier schooljaar 17/18:
Vorige week hebben de (oudste) leerlingen van het gezin een G.T. formulier (gegevens en
toestemmingsformulier) meegekregen. We hebben al een groot aantal retour gekregen. Wanneer u dit nog niet
gedaan heeft, ontvangen wij deze graag z.s.m.
Aanwezigheid directie:
Week/Dag
4 t/m 8
september
11 t/m 15
september
18 t/m 22
september
25 t/m 29
september
2 t/m 6
oktober
9 t/m 13
oktober
16 t/m 20
oktober
-

Maandag
Jan Hendrik
Vanaf 10:00
Jan Hendrik
Vanaf 10:00

Dinsdag
Freerk
Freerk

Woensdag
Jan Hendrik
Hele dag
Leerlingen
vrij!

Freerk
Jan Hendrik
Hele dag
Jan Hendrik
Hele dag
Jan Hendrik
Hele dag

Freerk

Vrijdag

Freerk
`s middags

Jan Hendrik
`s middags

Jan Hendrik
Hele dag

Jan Hendrik
`s ochtends

Freerk
Freerk

Donderdag
Freerk
`s middags
Freerk
`s middags
Freerk
`s middags

Jan Hendrik
Hele dag

Freerk

Jan Hendrik
Hele dag

Wijzigingen onder voorbehoud;
Via het volgende e-mailadres is contact zoeken of een afspraak maken altijd mogelijk:
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl

Uitnodiging Informatieavond
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de informatieavond op dinsdag 19 september voor alle ouders in alle
groepen. U kunt dan kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en in de groepen zal kort
aangegeven worden waar dit jaar aandacht aan wordt besteed. Zaken die in alle groepen worden besproken
zijn: o.a. de sociaal emotionele ontwikkeling en algemene regels. Verder zal in de
groepen specifiek aandacht worden besteed aan zaken die in die betreffende groepen
spelen. We houden twee voorlichtingsrondes in alle groepen.
Van 19.30 - 20.15 uur ronde 1
van 20.15 – 20.30 uur pauze (koffie en thee)
en van 20.30 – 21.15 uur ronde 2
De ouders kunnen dan zelf kiezen in welke groepen ze willen starten. U kunt
bijvoorbeeld om 19.30 uur de voorlichtingsronde in groep 7 en 8 bezoeken en
vervolgens na de koffie en thee de ronde in groep 1 en 2 om 20.30 uur volgen.
Allen van harte welkom.
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 stichting Leergeld:

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles of
schoolse activiteiten. Soms kunnen deze gezinnen geen of pas achteraf een beroep doen op bijzondere
bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op de steun van Stichting Leergeld.
Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:
- met een laag inkomen;
- woonachtig in de gemeente Heerenveen;
- die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in
studiekosten of een andere regeling;
- die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen.
Met een vergoeding van Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan de genoemde activiteiten. Zo
wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden. Het gaat om kosten die niet of gedeeltelijk worden vergoed
door een voorliggende voorziening voor:
- school;
- sportclub;
- vereniging;
- kunstzinnige vorming.
U kunt contact opnemen met Nynke Hoekstra
St Leergeld Heerenveen
tel: 06-42271141 bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 15.00 uur
Flaeijelochtend:
Vrijdagochtend 29 september mogen de leerlingen in Flaeijelstijl op school komen.
We proberen de sfeer van 100 jaar geleden na te bootsen. In de hal wordt een
huiskamer nagebootst en de schoolochtend staat in het teken van het onderwijs van
honderd jaar geleden. De leerlingen mogen oud speelgoed( knikkers, toppen etc.)
meenemen.
We hopen op een plezierige Flaeijelochtend. De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.
Zendingsgeld:
Dit jaar hebben de leerlingen € 531,28 gespaard voor het Kindertehuis Missoa Horeb te
Brazilie.
Een prachtig bedrag waar het tehuis erg blij mee zal zijn.Voor dit jaar zoeken we opnieuw een
doel waar mensen uit de omgeving van school over kunnen vertellen zodat het voor de
kinderen wat concreter wordt. . Indien u suggesties heeft horen we dit graag. U kunt uw
ideeën melden bij de leerkrachten.

Doelstellingengesprek ouders / kinderen groep 8
Op maandag 25 september zullen vanaf 12.30 uur de zgn. doelstellingengesprekjes plaatsvinden voor de
ouders met zoon / dochter van groep 8.
In dit gesprek komt aan de orde wat de wensen / mogelijkheden zijn t.a.v.
het te verwachten niveau VO, zowel van het kind, de ouders en de
leerkracht. En wat is er voor nodig om dat doel te bereiken. (N.B. in dit
gesprek wordt nog niet bepaald wat het uiteindelijke advies zal zijn).
Doel van dit gesprek is het bevorderen van de intrinsieke motivatie van de
kinderen; kinderen zich (mede-) verantwoordelijk laten voelen voor hun
ontwikkeling.
U ontvangt z.s.m. een rooster wanneer u verwacht wordt. Onderling ruilen is altijd prima.
Anneke

Onderwerp: staking 5 oktober
Datum: 12 september 2017
Geachte ouders en/of verzorgers,
Via de televisie, de radio of krant heeft u vast en zeker al vernomen van de actie van leerkrachten in het
basisonderwijs om een eerlijker salaris en minder werkdruk. Voor de zomervakantie heeft in dit verband
ook al een zogenaamde ‘prikactie’ plaatsgevonden en is de school een uur lang dicht geweest. Op 5
oktober aanstaande wordt de actie uitgebreid. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben
deze dag tot een staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Het PO-front
vraagt alle werknemers in basis- en speciaal onderwijs om deze dag het werk neer te leggen en naar het
Zuiderpark in Den Haag te komen voor een massale actie.
Om deze actie kracht bij te kunnen zetten wil ik de medewerkers van de Tjongerwerven alle ruimte geven
deze dag het werk neer te leggen en aan de actie deel te nemen. Voor u is hierbij het volgende van
belang.
School dicht op 5 oktober 2017
Wanneer de meeste leerkrachten het werk neerleggen kan de school niet open. Het is niet toegestaan
invallers in te zetten om de stakende leerkrachten te vervangen. Evenmin mag een beroep worden gedaan
op uitzendkrachten. Dit zou immers het recht op staking ondermijnen. Het kan natuurlijk zijn dat een aantal
leerkrachten besluit niet mee te doen aan de staking en gewoon willen werken. Dit is een persoonlijke
keuze en die keuze wordt gerespecteerd. Er bestaat namelijk geen stakingsplicht en iedereen heeft het
recht te werken. Wanneer slechts een enkele leerkracht wil werken, dan zal dat onvoldoende zijn om de
school open te houden. Ik vraag u dan ook rekening te houden met deze staking en 5 oktober in uw
agenda te noteren als een dag waarop school dicht is.
Opvangplicht
Er wordt door juristen verschillend gedacht over een eventuele opvangplicht van schoolbesturen voor de
leerlingen. Sommige juristen vinden dat die plicht er wel is en dat leerlingen opgevangen moeten worden
als het echt niet anders kan, andere juristen zeggen dat het niet hoeft als de sluiting van de school op tijd
wordt aangekondigd.
Ik ben van mening dat het moeten voldoen aan de opvangplicht het recht op staking ondermijnt. Het
Ministerie van OCW gaat echter uit van een opvangplicht en daar moeten we rekening mee houden. Over
de wijze waarop we aan deze plicht invulling geven gaan we nog in overleg. Wanneer er leerkrachten zijn
die niet aan de staking mee doen, dan kunnen zij mogelijk voor de opvang zorgen. Als bestuur kunnen we
één locatie aanwijzen waar leerlingen opgevangen worden. Niet elke school hoeft dus open te zijn voor de
opvang en ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer naar en van deze locatie. Ook is het mogelijk dat
de opvang georganiseerd gaat worden door een organisatie voor buitenschoolse opvang. De eventuele
kosten voor opvang komen dan voor rekening van de ouders die hier gebruik van willen maken. Als
bestuur zijn we slechts verantwoordelijk voor het bieden van opvangmogelijkheden.
Om te inventariseren voor hoeveel kinderen opvang noodzakelijk is willen we graag een beeld hebben van
het aantal leerlingen waarvoor op geen enkele andere wijze in de opvang kan worden voorzien. Mocht u op
5 oktober geen opvang voor uw kinderen kunnen organiseren, dan wil ik u vragen dit vóór 25 september
a.s. met de directeur van de school te bespreken.

Onderwijstijd
Door de staking zal op veel scholen geen les worden gegeven op 5 oktober. De Onderwijsinspectie
controleert of aan de minimale onderwijstijden wordt voldaan. Dit is in het belang van het onderwijs aan uw
kinderen. Een schoolbestuur moet ervoor zorgen dat aan deze eisen wordt voldaan, ook als er in een
schooljaar wordt gestaakt. Het stakingsmiddel is zo uniek en uitzonderlijk, dat over de gehele
schoolloopbaan het aantal gemiste uren natuurlijk verwaarloosbaar is. Ook is in de meeste schoolroosters
voldoende marge ingebouwd om calamiteiten op te kunnen vangen. In mijn jaarlijks gesprek met de
Onderwijsinspectie zal ik vragen hier op gepaste wijze mee om te gaan.
Tenslotte
Een staking in het primair onderwijs is uniek, maar het water staat de medewerkers nu echt aan de lippen.
Als bestuur ben ik verantwoordelijk voor onze medewerkers en voor de kwaliteit van het onderwijs, maar
dit kan niet worden gegarandeerd als er niet meer voldoende, goede, gemotiveerde leraren voor de klas
staan. Daarom ondersteun ik, in lijn met de PO-Raad, de actie. Daarbij vertrouw ik tevens op uw steun.
Met beste groet,
Alfred Vos
Directeur-bestuurder

Belangrijke data
14 september
18 september
21 september
25 september
19 september
22 september
27 september
28 september
29 september
4 oktober
5 oktober
6 oktober
23 t/m 27 oktober
24 oktober

Herdenking Lancastermonument
Luizencontrole
Ontruimingsoefening
Doelstellingengesprek groep 8
Informatieavond alle groepen
Juf Anneke vrij, meester Jan Hendrik groep 7/8
Kleuters vrij
Promotie Kinderboekenweek groep 1 & 2 en 3 & 4.
Leerlingen om 12.00 uur vrij i.v.m. Flaeijelfeest
Start Kinderboekenweek
Stakingsdag
Juf Anneke vrij, meester Freerk groep 7/8
Herfstvakantie
Megasportdag Heerenveen

Mega Sportdag 2017
Workshops, playgrounds & meer...
Dit jaar organiseren we de sportdag op 24-10-2017 van 10:00 - 16:00 uur op diverse locaties in Heerenveen.
Al meer dan 25 sportaanbieders uit de gemeente hebben zich aangemeld om gezamenlijk een super uitdagende
sportmiddag te bezorgen. Beleef workshops, speel en beleef gezondheid op de playgrounds, of doe samen met je kind
mee aan de 'ouder-kind' challenges.
Dit jaar voor zowel ouders als kinderen!
Een gratis ticket bestellen? Dat kan hier: https://megasportdag.scorenvoorgezondheidheerenveen.nl

