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Donderdag 22 augustus
Schooljaar 2019 – 2020
Wijbrandischool
Oudehorne
0513 – 542300
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
Schoterlandseweg 19, 8413 NM Oudehorne
www.meesterswijbrandischool.nl
Belangrijke data
Datum
26 augustus
5 september
9 september
10 september
19 september
23 september
24 september
25 september
27 september
3 oktober
9 oktober
21 t/m 25 oktober
29 oktober

Activiteit
Eerste schooldag schooljaar 2019 – 2020
Luizencontrole
Jan Hendrik afwezig
Weekopening groep 1/2
Schoolinfo nr. 2
Informatieavond, 18.30 uur
Startgesprekken
Weekopening groep 3
Startgesprekken
Groep 1/2 vrij i.v.m. Flaeijel
Flaeijelfeest op school, groep 1/2 ook naar school,
leerlingen 12.00 uur vrij
Afsluiting Gouden Weken
MR vergadering
Herfstvakantie
Ouderavond KiVa, 19.30 uur

Locatie
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Donkerbroek
Speellokaal
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Speellokaal
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Speellokaal
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Van de directie
Op de éénnalaatste vakantiedag van de zomervakantie ontvangt u de eerste Schoolinfo van het
nieuwe schooljaar 2019 - 2020!
Welkom op school
Juf Joke van harte welkom op de Wijbrandischool. We
hopen dat je hier een hele fijne tijd met je collega`s,
ouders en leerlingen mag hebben!
Naast een nieuwe leerkracht, mogen we na de zomervakantie ook een aantal nieuwe leerlingen
begroeten. Namelijk Ijntze en Noor (groep 1), Rosemarijn (groep 2) en Adriaan (groep 5) We
wensen jullie allemaal een gezellige, leerzame en goede tijd toe op onze school!
Communicatie
De komende weken krijgt u van school de volgende papieren/bestanden:
- Schoolgidsje; dit is een samenvatting van de schoolgids;
- 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 2019 – 2020
In onderstaand schema vindt u de schooltijden van dit schooljaar. Deze zijn onveranderd t.o.v. het
vorige schooljaar.
Dag/Groep
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1/2
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
8.30 t/m 14.15
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 2019 – 2020
Dag/Groep
Maandag

Groep 1/2
Juf Henny

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Juf Henny
Juf Lucie
Juf Lucie

Groep 3*
Juf Aukje/
juf Annet
Juf Aukje
Juf Annet
Juf Aukje
Juf Aukje

Groep 4*
Juf Joke

Groep 5/6
Juf Geartsje

Groep 7/8
Juf Tineke

Juf Joke
Juf Joke
Juf Aukje
Juf Aukje

Juf Geartsje
Juf Geartsje
Juf Renske
Juf Renske

Juf Tineke
Juf Tineke
Juf Annet
Juf Annet

Bijzonderheden/opmerkingen:
o Op maandag, dinsdag en woensdag zijn groep 3 en groep 4 gesplitst.
o Juf Renske zal haar taken als intern begeleider (IB’er) op dinsdag uitvoeren;
o Meester Sietze, onze conciërge, is elke dinsdag en donderdag op school;
o Marijke van Delft (administratief medewerker) is elke woensdagochtend op school;
o In overleg en bij ziekte kunnen de werkdagen van juf Hinke wisselend zijn;
o Jan Hendrik (directeur) is maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op school, tenzij
anders aangegeven in de Schoolinfo.
Gymnastiekrooster
Op dinsdag en donderdag hebben we gymnastiek. Op dinsdag worden de lessen verzorgd door juf
Dorien 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 7/8
Groep 3/4
Groep 5/6

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!
Let op!
De eerste schoolweek (26 t/m 30 augustus) 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.

Parro oudercommunicatie
Dit schooljaar gaan wij werken met Parro. Zo zal er dit schooljaar geen
groepsnieuws meer in de Schoolinfo staan, maar zullen we gedurende de week
berichtjes met foto`s versturen die u kunt ontvangen op uw smartphone of op
uw computer/laptop. Later kunnen we dit o.a. uitbouwen tot gespreksplanner
en communicatiemiddel tussen ouders en school. We zullen dit stap voor stap
integreren binnen onze school. De nadruk ligt de eerste weken eerst bij het implementeren van de
nieuwe taal- en spelling methode en de scholing tot KiVa school (sociaal emotioneel leren). Daarna
gaan we ook actief met Parro aan de slag!

Vakantierooster + studiedagen schooljaar 2019 – 2020
Herfstvakantie
Vrijdagmiddag voor kerstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag KiVa
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Pinkstermaandag
Zomervakantie

21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019
Vrijdagmiddag 20 december 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Donderdag 30 januari 2020
17 februari 2020 t/m 21 februari 2020
10 april 2020 t/m 13 april 2020
27 april 2020 t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
3 juli 2020 t/m 14 augustus 2020

De volgende dagen zijn studiedagen voor de leerkrachten en vrije dagen voor de leerlingen:
- maandag 18 november 2019;
- donderdag 30 januari 2020;
- maandag 22 juni 2020.
We hebben nog één margedag over. Dit betekent dat we nog 1 dag ruimte hebben om de
leerlingen vrij te geven. Deze dag houden we achter de hand.
Verder is er nog een reserve dag mocht er een 11stedentocht komen. Is er geen 11-stedentocht,
dan zijn de leerlingen de vrijdag (3 juli) voor de zomervakantie vrij. Komt er wel een 11stedentocht, dan gaan de leerlingen vrijdag 3 juli 2020 naar school.
KiVa
Dit schooljaar zijn wij een KiVaschool. Morgen, vrijdag 23 augustus, is de eerste scholingsdag voor
ons als team. Met KiVa werk je aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling
van kinderen. Soms wordt KiVa een anti-pestprogramma genoemd, maar daarmee wordt het
programma eigenlijk tekort gedaan. KiVa is inderdaad effectief tegen pesten, maar het is nog veel
meer dan dat! Wij leggen de nadruk op de groep als geheel. Hoewel niet iedereen er
verantwoordelijk voor is dat er groepsproblemen zijn, is iedereen er wel verantwoordelijk voor dat
die problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen. KiVa gebruikt dus de
kracht van de groep. Ons motto luidt dan ook: samen maken wij er een fijne school van!
29 oktober a.s. is er een ouderavond waarin door onze KiVa-trainer u als ouder geïnformeerd
wordt over KiVa.
Op de volgende pagina vindt u de poster met daarop de uitgangspunten van KiVa.

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

Leerkracht groep 1/2
Leerkracht groep 1/2
Leerkracht groep 3/4
Leerkracht groep 3 en 7/8
Leerkracht groep 4
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
j.mink@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
Week 35 – 26/08-30/08

Hoe stoer ben je?
2 Koningen 5: 1 – 27
Naäman is een stoere, sterke legeraanvoerder. Maar hij is ook kwetsbaar: onder
zijn pantser draagt hij een ernstige huidziekte met zich mee. Hij gaat naar Elisa voor genezing,
maar dit loopt anders dan verwacht.

Wij hebben er weer zin in! We hopen jullie volgende
week allemaal weer te zien!
Team Wijbrandischool

