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Belangrijke data
Datum

Activiteit

8 maart
9 maart
10 maart
12 maart
13 maart
16 maart
18 maart
19 maart
20 maart
20 maart
25 maart

Juf Annet jarig
Schoolverpleegkundige groep 7
Pannenkoekendag
Juf Lucie afwezig, juf Hinke groep 1/2
Juf Aukje jarig
Weekopening groep 7/8
Open Dag Wijbrandischool
Meester Jan Hendrik afwezig
Himmelwike groep 3 – 8
Schoolinfo nr. 13
19.30 uur MR vergadering

Locatie

Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Speellokaal

Oude- & Nieuwehorne
Wijbrandischool

Van de directie
Verderop in deze Schoolinfo leest u dat we in mei al op schoolreis gaan (en groep 7/8 op
schoolkamp). Dit doen wij bewust. Vorig schooljaar hebben we afgesproken dat we in het
schooljaar 2020 – 2021 aan het begin van het schooljaar op schoolreis gaan. Dit om in de ‘gouden
weken’ (de eerste zes weken van het nieuwe schooljaar) een activiteit te hebben voor de groep.
Het liefst een activiteit waarin samenwerken, wederzijdse afhankelijkheid en verantwoordelijkheid
centraal staan. Concreet betekent dit dat we maandag 11 mei (de maandag na de meivakantie) op
schoolreis gaan en aan het begin van het volgende schooljaar weer. Heeft u een leuk idee voor de
actieve schoolreis in augustus/september, dan horen wij dit graag!
Dinsdag 24 maart a.s. (na schooltijd) hebben wij als team het tweede gedeelte van de KIVA
starttraining. Deze bijeenkomst staat de steungroep-aanpak centraal: hoe mobiliseer je de groep
om met z`n allen verantwoordelijk te zijn voor wat speelt in de groep.
Ondertussen heeft u onze nieuwe vloer vast ook al gezien. Wij zijn erg blij met het resultaat. Met
een afvaardiging vanuit het team zijn we momenteel de inrichting van het leerplein aan het
uitzoeken. Er ligt een heel mooi plan! We verwachten dat dit tussen de meivakantie en
zomervakantie wordt geleverd!
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman,
Directeur Wijbrandischool

Nieuws
Schoolfotograaf
Dinsdag 3 maart jl. hebben de leerlingen de foto`s mee naar huis
gekregen. Via de website kunt u zelf foto`s bestellen. Tot 13 maart kun
je gebruik maken van de actie. Wanneer u foto`s koopt, steunt u ook
onze school. Van elke bestelling gaat er een klein bedrag naar school.
Pannenkoekendag
Aanstaande dinsdag (10 maart) is het ‘pannenkoekendag’ op De Wijbrandi.
De leerlingen hoeven deze dag geen brood mee te nemen voor tussen de
middag: we gaan namelijk pannenkoeken eten! De kinderen moeten wel
drinken mee naar school voor bij de pannenkoeken.
Inloopspreekuur op school - jeugdverpleegkundige Leonie Stoffelsma
Heeft u vragen over de opvoeding en gezondheid van uw kind(eren)?
Tips nodig over bijvoorbeeld luisteren, zindelijkheid of gedrag?
Zijn er moeilijkheden in de gezinssituatie?
Wilt u de groei (lengte/gewicht) van uw kind nog even laten checken?
Een ogentest bij uw kind laten doen?

Het gedrag van uw kind in de groep laten observeren?
Of gewoon even uw verhaal doen?
Kom dan bij mij binnenlopen tijdens het inloopspreekuur op De Wijbrandischool. Ik denk graag
met u mee in oplossingen, kan advies geven, de juiste hulp voor u organiseren of eenvoudig een
luisterend oor bieden. Alles is bespreekbaar. Dus aarzel niet om langs te komen, te mailen of te
bellen! Dit schooljaar ben ik donderdag 23 april en woensdag 17 juni op De Wijbrandi U kunt mij
vinden in de directieruimte of in de klassen van de kleuters tussen 8.30 en 9.30 uur. Voor die tijd
zal ik te vinden zijn op het schoolplein of in de hal van de school. Spreek me dan gerust aan.
Graag tot ziens,
vriendelijke groet,
Leonie Stoffelsma, jeugdverpleegkundige GGD Fryslân
l.stoffelsma@ggdfryslan.nl
Tel. 088 – 22 99 801
Schoolreisje/schoolkamp
Volgende week ontvangt u meer informatie over de schoolreis voor groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m
6. We gaan dit schooljaar al wat vroeger in het schooljaar. Dit omdat we per volgend schooljaar
(2020 – 2021) aan het begin van het schooljaar gaan in augustus of september.
De data en locatie voor groep 7/8 zijn al bekend bij ouders. Volgende week ontvangt u meer
informatie over het bedrag en de betaling.
Open Dag: 18 maart
Woensdag 18 maart a.s. is onze jaarlijkse Open Dag van 08.30 uur tot 12.00
uur. Voor wie eens om het hoekje wil komen kijken, is dit het moment! Bent
of kent u iemand? Geef het door!
KiVa thema 6
In de maand maart werken we met thema 6 van KiVa. Onderstaand de
doelen en wat we gaan leren.
Thema 6 onderbouw: ‘Rollen in de groep?’
Wat gaan we doen?
Nu de kinderen weten wat het verschil is tussen pesten en plagen, kunnen we gaan kijken naar de
verschillende rollen die voorkomen in pestsituaties: pester, slachtoffer, assistent, versterker,
verdediger en buitenstaander. De rollen worden uitgebeeld, getekend en beschreven. De kinderen
beseffen dat hoewel we niet allemaal mee doen met pesten, we er wel samen voor zorgen dat het
pesten stopt!
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd . Ze…
…weten dat iedereen een rol speelt bij pesten;
…kunnen de zes rollen van pesten benoemen;
…kunnen zich inleven in de verschillende rollen;
…herkennen de zes rollen bij pesten.

KiVa thuis
Bespreek met jouw kind(eren) een sprookje dat jullie beide goed kennen (bijvoorbeeld
Assepoester). Wie wordt er gepest? Wie is de pester? Wie zijn de assistenten, versterkers,
verdedigers en buitenstaanders? Hoe is het pesten gestopt?
Thema 6 bovenbouw: ‘Rollen in de groep’
Wat gaan we doen?
Hoewel de meeste kinderen negatief denken over pesten, doet lang niet iedereen er iets tegen.
Juist dit ‘niets doen’ houdt het pesten in stand. Tijdens dit thema worden jullie kinderen zich hier
bewust van. Ze leren hoe een groepscultuur eruit ziet en welke rollen er voorkomen in
pestsituaties: pester, slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en buitenstaander. Door middel
van filmpjes en gesprekken leren ze deze rollen in verschillende situaties te herkennen.
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd . Ze…
…weten dat iedereen een rol heeft in de groep;
…herkennen de zes rollen bij pesten;
…leren een groepsstructuur doorzien: er zijn verschillende soorten rollen;
…weten dat er verschillende machtsposities zijn in de groep;
…denken na over waarom iemand pest;
…leren reflecteren op hun handelen: waarom heb je je gedragen zoals je je hebt gedragen?;
…kunnen verwoorden hoe zij zelf over pesten denken;
…leren de standpunt van klasgenoten met betrekking tot pesten kennen;
…weten dat mensen niet altijd in overeenstemming met hun mening handelen;
…kunnen tegen iemand die vervelend doet ‘stop’ zeggen.
KiVa thuis
Laat jouw kind(eren) een tekening maken van de verschillende rollen in een pestsituatie. Kijk
vervolgens of je de rollen in de tekening kunt herkennen. Wat zijn de kenmerken van een pester,
slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en buitenstaander? Laat jouw kind(eren) dit
uitleggen!

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer gaat het
over doubleren en versnellen.
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.

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

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

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

Juf Ellen
Juf Wietske
juf Hinke
Meester Jan Hendrik
Meester Sietze
Juf Renske
Marijke van Delft

Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Flexpool
Directeur
Conciërge
Intern begeleider
Administratief medewerker

e.boot@tjongerwerven.nl
w.houten@tjongerwerven.
h.houten@tjongerwerven.nl
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
s.soepboer@tjongerwerven.nl
r.muizelaar@tjongerwerven.nl
m.delft@tjongerwerven.nl

Kind Op Maandag
Week 11 – 09/03 – 13/03

Als het donker wordt
Matteüs 14: 13-33 en 16: 13-20
Als het donker wordt vragen de leerlingen zich af waar ze eten kunnen kopen
voor de vele mensen die bij hen zijn. Jezus vertrouwt op God – dat is meer dan
genoeg. Later in de nacht komt hij naar de leerlingen toe. Petrus weet dat Jezus de Messias is.
Jezus vertelt dat het donker zal worden, dat hij moeilijke dingen zal meemaken.
Week 12 – 16/03 – 20/03

Dit is geen droom
Matteüs 16: 21-28, 17: 1-13 en 17: 24-27
In de verhalen van deze week gebeuren onwerkelijke dingen. Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de
komst van de mensenzoon zullen meemaken. Op een berg verschijnen Mozes en Elia aan hem. En
Petrus moet een vis gaan vangen waar een munt in zit. Het lijkt soms wel een droom, maar dat is
het niet.

Citaat:

Bijlagen

