Schoolinfo nr. 12
Vrijdag 8 maart 2019
Wijbrandischool,
Oudehorne
0513 – 542300
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
Schoterlandseweg 19, 8413 NM Oudehorne
www.meesterswijbrandischool.nl
Belangrijke data
Datum

Activiteit

Locatie

12 maart
13 maart
13 maart
17 maart
18 maart
18 maart
22 maart
27 maart
28 maart
30 maart
3 april
18 april
19 april t/m 3 mei

Jan Hendrik afwezig i.v.m. OMT
Aukje jarig
Jan Hendrik afwezig i.v.m. `tjong®talent
KSG dienst
Weekopening groep 3/4
13.00 uur Himmelwike
Schoolinfo nr. 13
19.30 uur MR vergadering
OC vergadering
Ellen jarig
Schoolfotograaf
Paasviering
Meivakantie

Donkerbroek
Den Haag
Kerk Oudehorne
Speellokaal

Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Van de directie
Aanpassen schoolgebouw
In de voorjaarsvakantie zijn er nieuwe vloeren gekomen in de wc`s van groep 1/2 en de toiletten
van groep 3 t/m 8. Nadat in de kerstvakantie de wc-potten al vervangen waren, ziet het er nu veel
beter uit. Links de toiletten van groep 1/2 en rechts van groep 3 t/m 8. We zijn hier erg blij mee en
het was ook nodig.

Verder is in de voorjaarsvakantie het rotte hout van de fietsenhokken vervangen en zijn er nieuwe
deuren en sloten in gezet. Op een later moment in het jaar is het de bedoeling om met een groep
ouders het fietsenhok opnieuw te verven. Meer informatie hierover volgt later.
In de zomervakantie wordt er ook gewoon doorgewerkt in school. Niet door ons, maar door een
bouwbedrijf. Zo wordt de entree van de school aangepast en creëren we een leerplein (ruimte
waar leerlingen of groepjes leerlingen kunnen werken) in school. Wanneer de plannen definitief
uitgewerkt zijn, zullen wij deze delen met u.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman,
Directeur Wijbrandischool.

Nieuws
KSG dienst
Een KSG (kerk school gezinsdienst) is een dienst voorbereid door school en de kerk en de
kinderen. Alle groepen hebben een actieve bijdrage in het geheel. Je kunt hierbij denken aan
liedjes zingen, toneelstuk en voorlezen.
Het is laagdrempelig en geschikt voor iedereen. Kinderen zitten tijdens de dienst gewoon bij hun
ouder(s)/verzorger(s). De uitnodiging is bijgevoegd als bijlage.

Schoolfotograaf
Woensdag 3 april komt de schoolfotograaf bij ons op school. Deze keer
worden er geen foto`s van broertjes en zusjes gemaakt, dit is namelijk eens
in de twee jaar. Vorig schooljaar zijn er wel foto`s van broertjes en zusjes
gemaakt.
Welkom op school!
Wij mogen wederom een nieuwe leerling welkom heten op school: Eefke. Ze begint volgende
week in groep 1. Van harte welkom bij ons op school! De komende periode tot aan de
zomervakantie mogen we nog enkele leerlingen begroeten! Hier zijn we erg blij mee!
MR vergadering 27 maart
Woensdagavond 27 maart is de volgende MR vergadering gepland. Onderwerpen deze avond zijn
o.a.: tussenopbrengsten, auditverslag, vakantierooster, taakverdeling MR/OR, oudergelden 2018
en opzet MR verkiezingen komend schooljaar.
Data groep 1/2
Maandag 11 maart: Inloop;
Woensdag 13 maart: Speelgoeddag

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
Flexpooler

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 11 – 11/03-15/03

Als je bang bent
Johannes 10: 22-39 en 11: 1-44
In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn
mensen die hem dood willen maken. Daarom zijn ze nar een veilige plek gegaan. Maar dan komt

het bericht dat Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, of is dat te gevaarlijk? Na twee
dagen gaan ze toch. Bij het graf van Lazarus gebeurt een wonder.
Week 12 – 18/03-22/03

Help, help, hoera!
Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19
Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat
hij doet en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij willen dat er een einde
komt aan Jezus’ optreden.

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van
de school. Deze keer gaat het over de meldecode huiselijk geweld
en kindermishandeling.
Iedere school, maar ook iedere hulporganisatie of zelfstandig
werkende professional, is verplicht om te werken met een
meldcode. Zo ook de scholen van “De Tjongerwerven, CPO”.
Deze meldcode bestaat uit de volgende 5 stappen:
o Stap 1: Het in kaart brengen van de signalen (wat-hoewanneer). We gebruiken hiervoor de door het bestuur
vastgestelde signaleringslijst.
o Stap 2: Overleggen met de (school)directeur en de IB-er en eventueel met SMW (School
Maatschappelijk Werk) en eventueel raadplegen van “Veilig Thuis”: het advies- en
meldpunt van huiselijk geweld en kindermishandeling:
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Tesselschadestraat 2, 8913 HB Leeuwarden
058-2333 739 of 058 2333 777
o Stap 3: Gesprek met betrokkene, de leerling.
o Stap 4: Wegen van de signalen en het inschatten van de risico’s. Bij twijfel: “Veilig Thuis”
raadplegen.
o Stap 5: Beslissen welke actie nodig is. Dat kan zijn een gesprek met de ouders, hulp
organiseren en blijven volgen.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de door ons bestuur vastgestelde “Meldcode bij
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling”.

Groepsnieuws
Groep 1/2
De komende weken is het thema : Samen kunnen we alles.
Het is een thema rondom het prentenboek Samen kunnen we
alles ! Het verhaal gaat over een bever die een burcht bouwt van
takken. Maar oh jee boven in de burcht zit nog een gat. Bever
klimt naar boven met takken in zijn snuit ….maar helaas valt hij
holderdebolder naar beneden en heeft daarna een zere staart en
poot. Gelukkig komen egel en beer hem te hulp en brengen hem
samen naar het hol van beer. Daarna maken beer en egel een
nieuwe burcht voor bever als verrassing.
Met een grote bak met takken (voor een burcht en dam) gaan de kinderen daarna ook
samen aan de slag. Met takken ontdekken we dat we heel goed kunnen passen en
meten. De woorden dun, dik lang en kort, langste en kortste en heeeel veel vormen de
basis van de eerste les. Daarna gaan ze in groepjes aan de slag om een nieuw huis met
blokken en takken in de bouwhoek te maken. Een ander groepje tekent over het
prentenboek of maakt er een verftekening over. De groene en gele groep knutselen van
een wc rol een echte bever die bij het water langs de dam of bij de burcht komen te
staan. Ook tijdens de andere kring activiteiten proberen we heel veel dingen samen te
doen.
Na de voorjaarsvakantie kwam Marrit Klarenbeek nieuw bij ons in de klas. Ze voelt zich
al aardig thuis bij ons. Je ziet haar al lekker met de andere kinderen buiten en binnen
spelen. Ook kwam Eefke twee keer bij ons proef draaien. Volgende week is zij al de 25e
leerling die bij ons in de klas komt. Eefke welkom bij ons in de groep.
Tijdens het middagspel mogen de kinderen vrij kiezen waar ze mee willen spelen, dit
gaat via het kiesbord. Tegenwoordig hangt dan ook regelmatig het keuze kaartje voor
de computer aan het bord. Hier kiezen de kinderen dan spelen met de iPad. Gynzy en
Squla zijn dan twee programma's die veel worden gespeeld. Ook van de kapla worden
vaak mooie dingen gemaakt. Hieronder de dierentuin van Marrit Klarenbeek.

Op de lettertafel ligt de letter ‘v’. Er mogen voorwerpen meegenomen worden die met
de letter ‘v’ beginnen.

Groep 3/4
De afgelopen tijd hebben we weer veel gedaan en geleerd.
Groep 3 kent nu ook alle dubbelklanken (eu, ei, ij, ui enz) en begint met klokkijken van
de hele uren.
Groep 4 is druk aan het werk met tafelsommen en het leren klokkijken. Dit gaat al best
goed.
Wilt u thuis de tafels blijven oefenen/ herhalen? De tafel van 6 is deze week de tafel
van de week.
Tijdens de pannenkoekendag hebben we heerlijke pannenkoeken gegeten. Sommige
kinderen hebben wel 6 pannenkoeken gehad. Bedankt voor het bakken, ze hebben ons
goed gesmaakt! Ook hebben we het druk met `tjong®talent. We hebben ons eerste
blok gepresenteerd. U heeft mooie knikkerbanen en groene spelen kunnen zien.
Inmiddels zijn wij aan het werk met natuur of met muziek.
En dan de dingen die nog komen gaan:
Juf Aukje en juf Annet zijn beiden in maart jarig (13 en 8 maart). Natuurlijk willen wij dit
ook graag met de kinderen vieren. Binnenkort hoort u hier meer over.
Ook gaan wij helpen met het schoonmaken van ons plein/ dorp. Dit doen wij tijdens de
Himmelwike. We gaan de groep opsplitsen in groepjes. Voor elk groep zijn wij opzoek
naar een begeleider. In totaal hebben we 5 begeleiders nodig op 18 maart van 13.00
uur- 14.00 uur. Lijkt het u leuk om een groepje te begeleiden? U kunt zich opgeven bij
één van ons.
Met vriendelijke groet, Aukje en Annet
Groep 5/6
Het groepsnieuws van groep 5/6 is bijgevoegd als losse bijlage bij het versturen van
deze Schoolinfo.
Groep 7/8
In groep 7&8 starten we de komende periode met het houden van spreekbeurten. We
zijn benieuwd naar de leuke en interessante presentaties. Via de mail is het overzicht
met data verstuurd Ook hebben de kinderen een handig formulier meegekregen dat
gebruikt kan worden als ondersteuning bij het maken van de spreekbeurt.
In groep 8 zijn we gestart met een voorbeeldopgaves voor de IEP eindtoets. Zo kunnen
de kinderen al wat eigen worden met de vraagstelling. De kinderen zijn enthousiast en
taakgericht aan het oefenen. Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april zal de IEP
eindtoets afgenomen worden.
Woensdagavond 27 februari is Emma Kuiper naar de bibliotheek in Heerenveen
geweest voor de voorleeswedstrijd. Emma is voorleeskampioen van onze school en
mocht mee doen in Heerenveen. Ze heeft duidelijk en keurig voorgelezen, helaas heeft
ze niet gewonnen.

Afgelopen woensdag zijn we gestart met het 2e blok tjong®talent. Deze periode worden
de blokken programmeren, muziek, natuur en drama aangeboden. We gaan er weer
wat moois van maken.
Juf Annet is vrijdag 8 maart jarig. Van harte gefeliciteerd!

De voorleeswedstrijd
Je kon op school meedoen aan de voorleeswedstrijd, dan ging je voor je klas een stukje
voorlezen dan gingen ze stemmen wie door mocht.
Er mocht één meedoen van groep 7 en één van groep 8. Als je door was, dan ging je
naar de schoolfinale dan was gewoon van de school er kon alleen iemand van groep 7 of
8 winnen maar de rest deed mee voor de lol en toen hadden wij gestemd op Emma en
Ellen en van hun twee had Emma gewonnen toen mocht Emma naar de bibliotheek in
Heerenveen om voor te lezen dat was de provinciale wedstrijd. Als je dan door was, dan
mocht je naar de landelijke. Er deden 12 kinderen mee. Emma mocht 3 mensen mee.
Emma heeft Elke meegenomen, haar moeder en juf.Alle kinderen gingen op een mooie
stoel voorlezen. Na 6 kinderen was er een kleine pauze van 10 minuten. Daarna gingen
de andere 6 kinderen. Emma heeft helaas niet gewonnen
Groetjes Elke

Bijlagen vindt u op de volgende pagina`s

Bijlagen

Kunst Ateliers ronde 4
Cultuureducatie tijdens schooltijd en cultuureducatie na schooltijd; ook in de 4e atelieronde
bieden we via Ateliers Majeur een inspirerend programma aan. Een veelkleurig aanbod dat
wordt uitgevoerd door lokale cultuuraanbieders. In deze naschoolse ateliers kunnen uw
kinderen proeven van en zich verdiepen in muziek, theater, dans, beeldende kunsten,
literatuur of (nieuwe) media. De kunst-ateliers zijn toegankelijk voor alle kinderen uit de buurt,
ook de kinderen vanuit de naschoolse opvang. En natuurlijk kunt u altijd even een kijkje
nemen op onze website om te zien welke kunst-ateliers we buiten uw wijk verzorgen, want
ook daar zijn uw kinderen van harte welkom!

NB: Deelname aan de kunst-ateliers is gratis! Wel vragen we aan iedereen die mee wil doen,
dit vooraf aan te geven via het inschrijfformulier op www.ateliersmajeur.nl
Wanneer u op de volgende link klikt https://ateliersmajeur.nl/cursussen/ , krijgt u een
menu waarin de Kunst-Ateliers staan vermeld .
U kunt dan een keuze maken uit 17 verschillende Ateliers. Bij ieder Atelier staat ook een wijk
of dorp genoemd.
Inschrijven : Graag uiterlijk vóór 12 maart 2019.

Gezocht: jonge Heerenveense Helden!
Ken jij jonge Heerenveense helden die wat jou betreft een lintje verdienen? Een kind,
jongere of een groep kinderen uit de gemeente Heerenveen die iets bijzonders doen of
heeft gedaan voor een ander.
Het kan van alles zijn:




Een eenmalige goede daad zoals het helpen van iemand die gevallen is of het
redden van een dier
Een speciale goede doelen-actie voor de omgeving, buurt of straat
Boodschappen doen of de hond uitlaten voor oudere buurman of buurvrouw

Ken jij ze (en ben je zelf boven de 18 jaar)? Nomineer je held(en) voor een lintje!

Meld een held
Ga naar www.heerenveen.nl/bernelintsje, lees de voorwaarden en vul het formulier in.

