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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Locatie

27 maart
28 maart
30 maart
1 april
3 april
5 april
9 april
10 april
18 april
19 april t/m 3 mei
6 mei
14 mei
15 mei
24 mei

19.30 uur MR vergadering
19.30 uur OC vergadering
Ellen jarig
Weekopening groep 1/2
Schoolfotograaf
Schoolinfo met groepsnieuws
Koningsspelen Wijbrandischool
Schoolvoetbaltoernooi
Paasviering
Meivakantie
Luizencontrole
19.30 uur Wijbrandi bijpraat-avond
Schoolkorfbaltoernooi
Survival

Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Sporthal
Jubbega/Heerenveen
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
De Knipe

Van de directie
De komende periode staan er veel sportactiviteiten op
stapel. Ik noem op: Koningsspelen (dinsdag 9 april),
schoolvoetbal (woensdag 10 april), schoolkorfbal
(woensdag 15 mei) en de survival (vrijdag 24 mei). Op
school is de sportcommissie (Tineke en Annet) al druk
bezig met de voorbereidingen hierop.

Traditioneel zijn deze sportactiviteiten allemaal in dezelfde periode. Als school hebben wij hier
weinig tot geen invloed op. Behalve zeggen: ‘we doen niet mee’. En dat willen we natuurlijk niet,
sporten is leuk en belangrijk! Dit betekent dat wij de komende tijd graag een beroep op u willen
doen. Ondanks al onze inspanningen, kunnen deze activiteiten niet doorgaan zonder uw hulp!
Wij hopen dan ook dat u ons en de kinderen wilt helpen, zo kunnen wij er prachtige activiteiten
van maken met z`n allen.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman,
directeur Wijbrandischool.

Nieuws
`tjong®talent op de Wijbrandi
Als je op een woensdagmiddag door de gang loopt op school, weet je dat het
niet een ‘gewone’ lesmiddag is. Op dit moment zijn we druk bezig met muziek,
natuur, toneel/drama en ICT/programmeren. Het is erg leuk om de kinderen
op een andere manier aan het werk te zien. Zelf kijken ze ook uit naar deze
middag: toen woensdagmiddag 13 maart `tjong®talent niet doorging, waren
sommige kinderen erg teleurgesteld. Samenwerken en plannen komt in alle
talentklassen na voren.
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.
Meivakantie
Donderdagmiddag 18 april om 14.15 uur krijgen de kinderen meivakantie. Dit omdat vrijdag 19
april Goede Vrijdag is, dit is traditioneel een vrije dag. Vrijdag 3 mei is de laatste dag van de
meivakantie, maandag 6 mei beginnen we weer!

Schoolfotograaf 3 april
Woensdag 3 april komt de schoolfotograaf op school. Naast de groepsfoto`s en de afscheidsfoto
van groep 8, gaan ook alle leerlingen individueel op de foto. Dit schooljaar
worden er geen foto`s gemaakt van broertjes en zusjes: dit is eens in de
twee schooljaren.
Koffie-ochtenden 2de ronde met leerkrachten!
In het begin van dit schooljaar was er een koffieochtend per groep. Dit was
toen met mij (Jan Hendrik). Zoals toen al aangekondigd is de tweede ronde
met een groepsleerkracht van de betreffende klas. Hieronder het schema
van deze tweede ronde, noteer het vast in uw agenda!
Dinsdag 2 april van 09.45 uur tot 10.15 uur: groep 3/4;
Dinsdag 7 mei van 09.45 uur tot 10.15 uur: groep 7/8;
Dinsdag 21 mei van 09.45 uur tot 10.15 uur: groep 5/6;
Dinsdag 28 mei van 09.45 uur tot 10.15 uur: groep 1/2.
Doel van deze koffie-ochtenden is o.a. om de groepsleerkracht van uw kind(eren) beter te leren
kennen, te kunnen praten over wat er speelt en ouders beter te leren kennen. Het is niet de
bedoeling om over individuele kinderen te praten. Het is beter om daar een aparte afspraak voor
te maken.
Wijbrandi bijpraat-avond: 14 mei
Alvast voor in uw agenda: dinsdagavond 14 mei is de Wijbrandi bijpraat-avond. Dit is een avond
die georganiseerd wordt door de Oudercommissie van onze school. Tot vorig schooljaar heette
deze avond ‘actualiteitenavond’. Omdat de animo hier niet groot voor was, is de invulling van deze
avond vorig schooljaar aangepast. Binnenkort wordt u geïnformeerd over het programma en de
invulling van deze avond.

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 13 – 25/03-29/03

Moet het echt?
Johannes 12: 20-26 en 13: 1-30
Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal dood gemaakt
worden en weer opstaan. Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten
van zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de voeten van zijn leerlingen wast? Het moet
echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem wilt horen, moet je worden zoals hij.
Week 14 – 01/04-05/04

Ik vecht voor jou
Johannes 13: 31-38 en 18: 1-27
Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als
je zelf bang bent en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent.

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer gaat het
over de schoolkeuze na groep 8.

Schoolkeuze na groep 8
Groep 8 is de laatste groep in het basisonderwijs. In dat jaar komen leerlingen en hun ouders voor
de schoolkeuze van het vervolgonderwijs te staan. Het aantal kinderen dat naar een bepaald
schooltype gaat zou iets kunnen zeggen over de kwaliteit van de school. Echter, het percentage
leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat wisselt van jaar tot jaar. De
schoolkeuze is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de school. Ook de capaciteit van elk
kind, de geaardheid en de thuissituatie spelen een rol. Natuurlijk is de doelstelling van onze school
het maximale uit elk kind te halen en er op deze manier voor te zorgen dat het kind in de meest
geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt.
Sinds 2014 werken alle scholen in Friesland met de “Plaatsingswijzer”. De resultaten, die de
leerlingen behalen bij de tussentoetsen van de Cito toetsen in de groepen 6, 7 en 8 geven aan
welke type vervolgonderwijs mogelijk is. Dit is bepalend voor het advies van de basisschool. De
wet eist dat er, naast het advies van de basisschool, een eindtoets wordt afgenomen. Op onze
school hebben we voor de CITO-eindtoetsen voor het basisonderwijs gekozen.
In november beginnen de open dagen van het voortgezet onderwijs.
Voorlichtingsfolders van de diverse scholen worden aan de kinderen meegegeven. Ook een
doemiddag behoort tot de mogelijkheden.
Wanneer de uitslagen van de “Plaatsingswijzer” bekend zijn, worden de ouders uitgenodigd voor
een 20-minutengesprek. Tijdens dit gesprek geeft de school advies en hopen we, in goed overleg,
tot een schoolkeuze te komen. De aanmeldingsprocedure wordt door de school verzorgd. Ook
wordt er van elk kind een onderwijskundig rapport gestuurd naar de betreffende school.
Na aanmelding vindt voor de zomervakantie altijd een gesprek plaats tussen de leerkracht van

groep 8 met de brugklascoördinator van de school waarvoor het kind is aangemeld. We volgen de
vorderingen van de betreffende leerlingen op het vervolgonderwijs hierna tot en met hun tweede
schooljaar.

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

Bijlagen
KV Heerenveen organiseert ook dit jaar weer een schoolkorfbaltoernooi. Deze is op 15
mei.
Als Udiros waarderen we dit. We willen de kinderen graag helpen met het bijbrengen van
korfbalvaardigheden.
We organiseren daarom op vrijdag 10 mei vanaf 14:45 gratis korfbaltrainingen.
De kinderen hoeven zich niet op te geven en zijn welkom op het complex bij de
korfbalvelden.
Met vriendelijke groet,
Namens Udiros afdeling Korfbal
Frans de Graaf

