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Belangrijke data
Datum

Activiteit

18 t/m 22 februari
25 februari
4 maart
7 maart
8 maart
8 maart
12 maart
13 maart
16 maart
17 maart
3 april

Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Weekopening
Schoolarts groep 2
Annet jarig
Schoolinfo 12 met groepsnieuws
Jan Hendrik afwezig i.v.m. OMT
Aukje jarig
Wijbrandi doet!
KSG dienst
Schoolfotograaf

Locatie

Wijbrandischool
Speellokaal
Wijbrandischool

Donkerbroek
Wijbrandischool
Kerk Oudehorne
Wijbrandischool

Van de directie
Als school ben je wettelijk verplicht om eens in de vier jaar een
schoolplan te schrijven. In dit schoolplan beschrijf je o.a. waar
je de afgelopen vier jaar aan gewerkt hebt. Maar wat nog
belangrijker is: wat gaan we de komende vier schooljaren
doen? Waar staan we voor? En hoe ziet ons onderwijs eruit?
Momenteel zitten we nog in de planperiode 2015 – 2019. Na
de zomervakantie zitten we in de planperiode 2019 – 2023. In
onderstaand verhaal wil ik u meenemen in het proces ‘van oud
schoolplan naar nieuw schoolplan’.
Als school verzamel je input om te kijken waar je nu staat. Zo hebben we in februari 2018
tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders, leerlingen (groep 5 t/m 8) en leerkrachten.
Dit gebeurt eens in de drie jaar en dient als input: waar staan we nu? Hoe kijken de verschillende
partijen aan tegen de school? In de tweede periode van het vorige schooljaar hebben we een
visietraject doorlopen met een extern persoon (Marjanne Bouma). Zij heeft met ons gekeken waar
staan jullie nu? Wat zijn sterke punten? Wat kan verbeterd worden? En waar willen jullie naartoe?
Afgelopen maandag hebben we een audit gehad op school. Een audit dient om je als school een
spiegel voor te houden. Waar sta je nu? Zijn er tekortkomingen? Het verslag is nog niet binnen,
maar in de eindpresentatie kwam duidelijk naar voren dat er geen tekortkomingen zijn en dat we
goed bezig zijn. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen. Juist deze punten willen we gaan
verbeteren de komende periode en de sterke punten behouden of verbeteren.
Als stichting, Tjongerwerven CPO, hebben we de afgelopen tijd ook niet stil gezeten. Er zijn
leerlingen van al onze scholen geïnterviewd. Wat vinden jullie belangrijk? Hoe ziet het onderwijs er
uit over 10 jaar? Deze interviews zijn gedeeld met leden van de raad van toezicht, GMR en MR. Op
deze avond in november 2018 is een voorzet gedaan op de strategische koers voor de komende
periode. Deze koers moet een kapstok zijn voor de verschillende scholen binnen onze stichting.
De komende maanden tot aan de zomervakantie zijn wij als school aan zet. We gaan nadenken
over ons onderwijs, concrete plannen voorstellen en dit wegzetten in de komende schooljaren. Dit
moet uiteindelijk resulteren in een nieuwe schoolplan (2019 – 2023). Dit nieuwe plan wordt ook
uitgebreid besproken in de MR van onze school.
Onder dit zogenaamde schoolplan hangen weer documenten als schoolgids, onderwijskundig
jaarverslag en jaarplannen. Ik hoop dat u met bovenstaande informatie een idee heeft hoe het
cyclisch werken op een basisschool werkt.
Mocht u vragen of ideeën hebben? Ik hoor ze graag.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman,
directeur Wijbrandischool.

Nieuws
Welkom bij ons op school
Na de voorjaarsvakantie starten Kirsten (groep 4) en Marrit (groep 2) bij ons op school. Ze gaan
verhuizen van Oldeberkoop naar Oudehorne. Afgelopen woensdag hebben ze een dagje
meegedraaid op school. We willen ze van harte welkom heten bij ons op school! In januari
mochten we ook Marleen Dijksma (groep 1) welkom heten bij ons op school.
Vertrek Simon, Jente en Rinse
Hallo allemaal,
Zoals jullie vast al wel gehoord hebben in de tamtam, wij gaan emigreren naar Zweden. Voor onze
kinderen zijn deze week de laatste schooldagen. We kiezen voor een nieuwe toekomst, hopelijk
over een aantal jaar op het platteland van Zweden op een hobbyboerderijtje met wat dieren bij de
deur.
Dit betekent wel dat er ook afscheid moet worden genomen.. Dit valt niet makkelijk, maar we
hopen onze droom om in het buitenland te kunnen wonen te kunnen leven.
Ik heb een baan gekregen in Stockholm, voor de nieuwsgierigen bij het bedrijf Raysearch, dit ligt in
het verlengde van het werk wat ik al 15 jaar bij het RIF in Leeuwarden heb gedaan. Frans mag bij
zijn huidige werkgever blijven 'thuiswerken' vanaf ons nieuwe thuis in Nacka, bij Stockholm.
Voorlopig huren we een huis, van daaruit bekijken we hoe we verder gaan.
De kinderen gaan naar een Zweedse school in de buurt. Hier is het schoolleven anders, warm eten
op school, veel buitenspelen, buiten les, veel sporten. Maar ook basisschool tot je zestiende jaar.
Wennen, maar onze kinderen hebben er ook zin in om nieuwe vriendjes te maken en die dan Fries
te leren :) We zitten al een poosje op Zweedse les, ik verwacht dat de kinderen het snel oppakken
als we straks dan toch echt die kant opgaan. Voor nu is het afscheid nemen, en dat is voor de
kinderen niet leuk. We zijn blij dat hier op school voldoende aandacht aan geschonken wordt.
We zouden het heel leuk vinden om contacten te houden in Nederland. Vooral de kinderen willen
ook graag eens skypen of berichtjes of brieven sturen met hun schoolgenootjes, vrienden en
vriendinnen.
Ons nieuwe adres: Eriksviksvägen 36, 132 36 Nacka.
(+31610869293 Grietsje))
Bedankt voor alles en alle belangstelling!
We zullen jullie missen!
Vriendelijke groet, fam. Schregardus
Luizencontrole
Maandag 25 februari is er weer een luizencontrole. Wij willen u vragen om
uw zoon/dochter met schoon haar en zonder ingewikkeld kapsel naar school
te brengen. Dit maakt het werk van onze luizenouders een stuk eenvoudiger!
Alvast bedankt.

`tjong®talent op de Wijbrandi
We hebben vorige week een mooie afsluiting gehad van het eerste blok
`tjong®talent. Er waren veel ouders om te kijken. Momenteel zijn we druk
bezig met de inrichting van het volgende blok. Dit blok zal starten in de tweede
week na de voorjaarsvakantie! We gaan nu o.a. programmeren, muziek en
drama aanbieden!
Wijbrandi doet!
Zaterdag 16 maart a.s. is het Wijbrandi-doet! Voor deze dag zijn we op zoek naar ouders die ons
willen helpen met hand en spandiensten in en rondom school. Het gaat om de ochtend. Zo willen
we o.a. het (groene) fietsenhok naast school verven, de boei-delen rondom school schoon maken
en wat tuinonderhoud. We zoeken zowel vaders als moeders. U kunt u opgeven op:
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
Kerk-school-gezinsdienst
Zondagochtend 17 maart a.s. is de jaarlijkse kerk-school-gezinsdienst. Dit is een kerkdienst
georganiseerd voor en door kinderen. Het is laagdrempelig en iedereen is welkom! Het thema is
‘Appen met God’. Verschillende kinderen hebben een rol of taak deze dienst.
Gratis af te halen…
Wie o wie?

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

Leerkracht groep 1/2
Leerkracht groep 1/2
Leerkracht groep 3/4
Leerkracht groep 3/4 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.vandelft@tjongerwerven.nl

Kind Op Maandag
Week 09 – 25/02-01/03

Kijk maar goed!
Johannes 9: 1-41
Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar, zou je zeggen. Maar eigenlijk
begint het verhaal dan pas. De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: Is dat echt die blinde
man? Hoe kan het dan dat hij kan zien? Omdat ze het niet kunnen begrijpen, kunnen ze het ook
niet geloven. Wie is er eigenlijk blind in dit verhaal?
Week 10 – 04/03-08/03

Ik ben er voor jou
Johannes 10: 11-15 en 15: 1-17
Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen en ze
beschermen. Hij hoopt dat ze met hem verbonden blijven, zodat ze kunnen groeien. Want zoals
een plant alleen kan groeien als hij verbonden blijft met zijn wortels, zo kunnen mensen alleen
groeien als ze verbonden blijven met God.

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer gaat het
over doubleren/groep overslaan
De leraren op onze school houden de ontwikkeling van het kind nauwlettend in de gaten.
Zittenblijven in de vorm van een groep overdoen wordt dan ook tot het uiterste beperkt. Toch kan
het voorkomen dat de school na zorgvuldig overleg (vaak ook na raadpleging van externe
deskundigen) besluit, dat het kind nog een jaar in dezelfde groep zal blijven.
In dat geval neemt de school vroegtijdig contact op met de ouders.

Belangrijk is ook de (hoog)begaafde leerlingen in de gaten te houden. Zij kunnen in bijzonder
gevallen een groep overslaan.
Op grond van bovengenoemde inspanningen beslist de school uiteindelijk in welke groep het kind
wordt geplaatst.

Door scrollen a.u.b. voor de bijlage(n)

Bijlagen

Het leukste familie-uitje in de
voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie is het weer tijd voor Help Pake & Beppe De
Vakantie Door! Van 19 t/m 22 februari 2019 openen maar liefst 42
musea en archieven (een record) in Friesland hun deuren voor
kinderen, pakes en beppes. Maar ook vaders, moeders, ooms,
tantes, buurmannen en buurvrouwen mogen mee. Graag zelfs, want
‘op vertoon’ van een volwassenen hebben kinderen gratis entree!

