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2018
Wijbrandischool
Oudehorne
0513 – 542300
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
Schoterlandseweg 19, 8413 NM Oudehorne
www.meesterswijbrandischool.nl
Belangrijke data
Datum
3 september
3 september
14 september
18 september
20 september
20 september
26 september
28 september
3 oktober
4 oktober
5 oktober
16 oktober
11 en 16 oktober
19 oktober
22 t/m 26 oktober

Activiteit
Eerste schooldag schooljaar 2018 – 2019
Luizencontrole
Nieuwsbrief 2 met groepsnieuws
Prinsjesdag
Meester Jan Hendrik afwezig, directeurenoverleg
Informatieavond met leerlingen, 19.00 uur
Groep 1/2 vrij i.v.m. Flaijel
Flaijelfeest groep 1 t/m 8 tot 12.00 uur school
MR vergadering, 19.30 uur
Dierendag
Nieuwsbrief 3
Meester Jan Hendrik afwezig, directeurenoverleg
Oudergesprekken
Ontruimingsoefening
Herfstvakantie

Locatie
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Donkerbroek
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Donkerbroek
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Van de directie
Op de éénnalaatste vakantiedag van de zomervakantie ontvangt u de eerste Schoolinfo van het
nieuwe schooljaar 2018 - 2019! De Schoolinfo is in een nieuw jasje gestoken. Het doel blijft om u
als (toekomstig) ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk te informeren. Wanneer u tips of
opmerkingen heeft, hoor ik dit graag.
Welkom op school
Juf Henny, juf Geartsje, juf Annet en juf Tineke van
harte welkom op de Wijbrandischool. In de Schoolinfo
voor de herfstvakantie gaf ik aan dat we nog op zoek
waren naar een onderwijsassistent in groep 5/6. Die hebben we inmiddels gevonden in Ellen Boot.
Juf Ellen zal dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend assisteren in groep 5/6. We
hopen dat we met z`n allen een mooie tijd tegemoet mogen gaan.
Naast een aantal nieuwe leerkrachten hebben we na de zomervakantie ook een aantal nieuwe
leerlingen mogen begroeten. Namelijk Janien, Keet, Bente, Mats, Iris, Luuk en Evi in groep 1. In
groep 3 mogen we Fenne welkom heten en in groep 5 Bauke. We wensen jullie allemaal een
gezellige, leerzame en goede tijd toe op onze school!
Communicatie
De komende periode krijgt u van school de volgende papieren/bestanden:
- Schoolgidsje; dit is een samenvatting van de schoolgids. Sinds dit schooljaar mogen we
hier geen leerlingenlijst en telefoonnummers meer aan toevoegen!
- Ouderhulp inventarisatieformulier; hierop kunt u aangeven waar u ons dit schooljaar
eventueel bij wilt helpen of ondersteunen.
- Noodformulier met voor ons gegevens bij ongevallen en privacy voorkeuren; hierop staan
belangrijke telefoonnummers en kunt u aangeven waar wij gegevens/foto`s van uw
kind(eren) voor mogen en kunnen gebruiken.
- Wasschema van de theedoeken; de kinderen gebruiken tijdens het eten op maandag t/m
vrijdag een theedoek als placemat tijdens het eten. Op vrijdag worden deze beurtelings
gewassen.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman, directeur.

Nieuws
Schooltijden schooljaar 2018 – 2019
Dag/Groep
Groep 1/2
Maandag
8.30 t/m 14.15
Dinsdag
8.30 t/m 14.15
Woensdag
8.30 t/m 14.15
Donderdag
8.30 t/m 14.15
Vrijdag
Vrij

Groep 3/4
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15

Groep 5 t/m 8
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15

Groepsverdeling schooljaar 2018 – 2019
Dag/Groep
Groep 1/2
Groep 3/4
Maandag
Juf Henny
Juf Aukje/juf
Annet
Dinsdag
Juf Henny
Juf Aukje
Woensdag
Juf Lucie
Juf Annet
Donderdag
Juf Lucie
Juf Aukje
Vrijdag
Juf Aukje
o
o
o
o
o
o

Groep 5/6
Juf Geartsje

Groep 7/8
Juf Tineke

Flexpool
Juf Hinke

Juf Geartsje
Juf Geartsje
Juf Renske
Juf Renske

Juf Tineke
Juf Tineke
Juf Annet
Juf Annet

Juf Hinke
Juf Hinke

Juf Renske zal haar taken als intern begeleider (IB’er) op woensdag uitvoeren;
Meester Sietze, onze conciërge, is elke dinsdag en donderdag op school;
Marijke van Delft (administratief medewerker) is elke dinsdagochtend op school;
In overleg en bij ziekte kunnen de werkdagen van juf Hinke wisselend zijn;
Juf Ellen (onderwijsassistent) is dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend
aanwezig in groep 5/6;
Meester Jan Hendrik is dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag op school.

Gymnastiekrooster
Op dinsdag en donderdag hebben we gymnastiek. Op dinsdag worden de lessen verzorgd door juf
Dorien/meester Mark en eventueel een stagiaire. Op donderdag wordt de les gegeven door de
groepsleerkracht.
Dinsdag
8.30 – 09.00
11.45 – 12.30
12.30 – 13.15
13.15 – 14.00

Groep 1/2*
Groep 5/6
Groep 3/4
Groep 7/8

Donderdag
8.30 – 09.15
09.15 – 10.00
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00

Groep 1/2*
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

* De kinderen van groep 1/2 worden op dinsdag en donderdag door hun ouder(s)/verzorger(s)
gebracht in de gymzaal.
Vakantierooster + studiedagen schooljaar 2018 – 2019

Vakantie

eerste dag

laatste dag

Flaeijelfeest (’s middags)*
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Personeelsdag
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie
Studiedagen**

28-09-2018
22-10-2018
24-12-2018
10-01-2019
18-02-2019
19-04-2019
23-04-2019
in meivakantie
in meivakantie
30-05-2019
10-06-2019
12-07-2019

28-09-2018
26-10-2018
04-01-2019
10-01-2019
22-02-2019
22-04-2019
03-05-2019

31-05-2019
11-06-2019
23-08-2019

* Flaeijelfeest Vrijdagmiddag 28 september zijn de leerlingen vrij vanaf 12.00 uur. De kleuters zijn
woensdag 26 september vrij en gaan i.v.m. het Flaeijleschoolfeest vrijdagochtend 28 september
ook naar school;
** Verder worden er nog twee studiedagen en twee studiemiddagen gepland. Deze data zijn op dit
moment nog niet bekend. We houden u op de hoogte middels onze Schoolinfo
Even voorstellen…(1)
Hallo ouders en kinderen van De Wijbrandischool,
Mijn naam is Geartsje van der Mei en in deze zomervakantie verhuis
ik van groep 6, 7 en 8 in Hilaard naar groep 5 en 6 op De
Wijbrandischool. De afgelopen 18 jaren heb ik gewerkt op een klein
dorpsschooltje in Hilaard. Het langst in groep 6/7/8 maar ook vijf jaar
in groep 3/4/5.
Ik houd erg van voorlezen, de creatieve vakken en projectlessen over
bijvoorbeeld geschiedenis en natuur. Ik woon samen met Nico, onze
drie kinderen Oeds-Jan, Brechtsje en Rixt, een kat en twee konijnen in
Wijnjewoude. In mijn vrije tijd zit ik graag te lezen of ga ik met mijn
kinderen op ontdekkingstocht de bossen in. Ik heb ontzettend veel zin
om na de vakantie samen met de kinderen van groep 5 en 6 aan de
slag te gaan en er een heel gezellig en leerzaam schooljaar van te
maken.
Groet, Geartsje
Even voorstellen…(2)
Hallo allemaal,
Mijn naam is Ellen Meilof. Vanaf dit nieuwe schooljaar werk ik als onderwijsassistent op de
Meester S. Wybrandischool. Ik zal op dinsdag tot en met vrijdag aanwezig zijn met als taak de
leerkrachten te ondersteunen in hun werk en begeleiding van de kinderen. Ik werk al 19 jaar in het
onderwijs waarvan zeven jaar bij De Tsjongerwerven.
Ik woon met mijn man en kinderen, twee jongens van vier en anderhalf, in Smilde, waar we een
akkerbouwbedrijf hebben.
Ik heb erg veel zin om dit jaar aan het werk te gaan op de Meester S. Wijbrandischool. Ik hoop hier
een positieve bijdrage te kunnen leveren samen met mijn collega's.
Groet Ellen Meilof
Let op!
De eerste schoolweek (3 t/m 7 september) wordt er nog niet gegymd. De
beweegactiviteiten zullen op het plein gehouden worden. In de tweede lesweek
zullen de gymlessen starten! Tijdens gymnastiek in de sportzaal zijn
gymschoenen verplicht. We willen een ieder vragen om voor het weekend de
gymkleren weer mee naar huis te nemen.

E-mailadressen leerkrachten Wijbrandischool
Juf Henny
Juf Lucie
Juf Aukje
Juf Annet
Juf Geartsje
Juf Renske
Juf Tineke
Ellen Boot
juf Hinke

Leerkracht groep 1/2
Leerkracht groep 1/2
Leerkracht groep 3/4
Leerkracht groep 3/4 en 7/8
Leerkracht groep 5/6
Leerkracht groep 5/6
Leerkracht groep 7/8
Onderwijsassistent
Flexpool

h.ploeg@tjongerwerven.nl
l.jong@tjongerwerven.nl
a.boonstra@tjongerwerven.nl
a.moes@tjongerwerven.nl
g.mei@tjongerwerven.nl
r.muizelaar@tjongerwerven.nl
t.wal@tjongerwerven.nl
e.boot@tjongerwerven.nl
h.houten@tjongerwerven.nl

Meester Jan Hendrik
Meester Sietze
Juf Renske
Juf Marijke

directeur
conciërge
intern begeleider
administratie

cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
s.soepboer@tjongerwerven.nl
r.muizelaar@tjongerwerven.nl
m.delft@tjongerwerven.nl

Kind Op Maandag
De verhalen staan de komende weken in het teken van ‘je bent een held!’
We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de
Israëlieten in Egypte: een slavenvolk, dat hard moest werken voor de faro. Zo
kan het niet langer, vindt God. De slaven morgen vrij zijn, ze mogen op weg naar
een veelbelovende toekomst. En Mozes speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao
gaan en het volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf ook niet
goed meer hoe het verder moet. Maar dan weet God het wel.

Tot volgende
week!!!
Team Wijbrandischool

