Schoolinfo nr. 14
Vrijdag 5 april 2019
Wijbrandischool,
Oudehorne
0513 – 542300
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
Schoterlandseweg 19, 8413 NM Oudehorne
www.meesterswijbrandischool.nl
Belangrijke data
Datum

Activiteit

Locatie

9 april
10 april
15 april
18 april
18 april
19 april t/m 3 mei
6 mei
14 mei
15 mei
24 mei
30 en 31 mei
10 en 11 juni
22 juni

Koningsspelen Wijbrandischool
Schoolvoetbaltoernooi
Weekopening groep 7/8
Paasviering (onder schooltijd)
Schoolinfo nr. 15
Meivakantie
Luizencontrole
19.30 uur Wijbrandi bijpraat-avond
Schoolkorfbaltoernooi
Survival
Hemelvaart  leerlingen vrij
Pinksteren  leerlingen vrij
Rommelmarkt

Sporthal
Jubbega/Heerenveen
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Wijbrandischool
Wijbrandischool
De Knipe

Wijbrandischool

Van de directie
Zoals eerder al vermeld hebben wij ons gedurende dit schooljaar
verdiept in meerdere sociaal-emotionele methoden. Aan het eind van
vorig schooljaar en aan het begin van dit schooljaar hebben we samen
met een gedragsspecialist en een orthopedagoog onze situatie in kaart
gebracht? Welke methode past het best bij de Wijbrandischool. Hun
advies kwam overeen met ons beeld: een methode die gericht is op
groepen i.p.v. individuen. Dit past het best bij onze school. Met deze
informatie in het achterhoofd hebben we drie zichtzendingen
aangevraagd, te weten: Kanjertraining, Vreedzame School en KiVa. In de
tussentijd hebben we contact gezocht met scholen die al met deze methoden werken, dit om zo
een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en plus- en minpunten. Enkele weken geleden
hebben we een definitieve keus gemaakt, onze keus is gevallen op KiVa (Zweeds voor leuke
school).
KiVa heeft als uitgangspunt: ‘Ieder kind een fijne schooltijd’. KiVa biedt een schoolbreed (groep 1
t/m 8) programma, gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale
veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel. Vandaar het motto: ‘samen maken
we er een fijne school van!’.
Bij deze methode hoort ook scholing voor de leerkrachten. Vrijdag 23 augustus (de laatste vrijdag
van de zomervakantie) zal de eerste scholingsbijeenkomst zijn. Verderop in het schooljaar 2019 –
2020 zullen er nog twee bijeenkomsten zijn. Het is de bedoeling om in de eerste periode van het
komende schooljaar (2019 – 2020) een ouderavond te organiseren. Op deze avond komt de KiVatrainer de ouders informeren over deze methode!
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman,
Directeur Wijbrandischool.

Nieuws
Kamp groep 7/8, musical en schoolreis
Enkele schooljaren geleden is besloten dat groep 7/8 eens in de twee jaar op kamp gaat. Dit is nog
niet zo heel lang geleden afgesproken. Op de Wijbrandi bijpraat-avond van vorig schooljaar kwam
de vraag of dit ook terug gedraaid kan worden. Na overleg met enkele ouders van groep 8, het
team van de Wijbrandischool en de OC hebben we besloten om het zo te laten: groep 7/8 blijft
eens in de twee jaren op kamp gaan.
De musical van groep 8 is elk schooljaar, dit blijft ook zo. Wel hebben we besloten om de musical
los te koppelen van het afscheid van groep 8. Naast de musical is er nog een aparte
afscheidsavond voor groep 8. Dit zal bij één van de ouders thuis zijn en met de leerlingen van
groep 8, het team van de Wijbrandi en de ouder(s)/verzorger(s) van de schoolverlaters!
We gaan dan met z’n allen barbecueën o.i.d.

Op den duur lijkt het ons ook goed om de schoolreizen en schoolkampen naar voren te halen in
het schooljaar. Dit heeft als grote voordeel dat je direct kunt insteken op de groepsvorming en
groepsdynamiek. Voor aankomend schooljaar (19/20) is dit nog te vroeg. Maar voor het schooljaar
20/21 willen we dit serieus onderzoeken.
Koningsspelen dinsdag 9 april
Dinsdag 9 april organiseren we de Koningsspelen. Het is de bedoeling dat
alle kinderen om 8.30 uur op school komen (ook groep 1/2). We zullen
dan met alle kinderen van de Wijbrandi naar de sporthal lopen. Van 9.30
uur tot ongeveer 11.30 uur gaan we sporten. Na het ochtendprogramma
eten (eigen eten en drinken meenemen!) we op school. ‘s Middags zal
het reguliere lesprogramma verder gaan. De school is deze middag
gewoon om 14.15 uur uit. Natuurlijk mag deze dag iets oranje aan.
We houden de Koningsspelen op dinsdag 9 april i.p.v. vrijdag 12 april (landelijke Koningsspelen).
Dit omdat we op vrijdag 12 april geen beschikking hebben over de sportzaal en Juf Dorien, meester
Durk en juf Alisa deze ochtend niet beschikbaar. Zij zullen deze sportieve ochtend voor ons
organiseren. Ook kan groep 1/2 er op dinsdag bij zijn, dit omdat zij op vrijdag vrij zijn.
Graag willen we u vragen om voor deze dag de sportkleding van uw zoon of dochter mee te geven,
fruit, middag eten en voldoende drinken.
We gaan er een gezellige en sportieve dag van 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.
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 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.

Opbrengst collecte KSG dienst
De collecte van de KSG dienst heeft € 226,78 euro opgebracht. De kerk heeft
de opbrengst inmiddels overgemaakt naar KNGF. Een ieder hartelijk dank! Als
school sparen we gewoon door voor dit doel. Elke maandag kun je
zendingsgeld meenemen naar school.
Nieuw MR-lid gezocht!
De MR (medezeggenschapsraad) van onze school bestaat uit twee leerkrachten (Lucie de Jong en
Renske Muizelaar) en twee ouders (Andries de Vries en Mandy van Ooijen). De termijn (drie jaar)
van Andries verloopt aan het einde van dit schooljaar. Dit betekent dat de MR op zoek is naar een
nieuwe ouder voor de MR per volgend schooljaar.
Wat doet een MR eigenlijk?
In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de
school. Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden:
 Schoolplan;
 Vakanties;
 Begroting;
 Formatie;
 Schoolgids;
 vaststellen vrijwillige ouderbijdrage, enzovoort.
De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat
er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd móet worden, bijvoorbeeld over
het schoolplan, en onderwerpen waarover de MR een advies uitbrengen, bijvoorbeeld bij
deelname aan een onderwijskundig project. Om standpunt instemming en advies goed te kunnen
bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school.
Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en
eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen. Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om
ongevraagd advies te geven aan directie over allerlei onderwerpen.
Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling van de hierboven benoemde beleidsterreinen
binnen de school. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die van
invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen. De MR-vergaderingen bieden dus ruimte
aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen en er
worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen.
Er zijn ongeveer 5 à 6 vergadering (`s avonds) per schooljaar.
Interesse? Stuur dan een e-mail naar Mandy van Ooijen (secretaris MR Wijbrandischool). Dit kan
naar: mandyvanooijen@gmail.com. U kunt reageren tot vrijdag 19 april a.s. Wanneer u nog vragen
heeft kunt u vanzelfsprekend één van de MR-leden aanspreken!
Rommelmarkt Wijbrandischool
De leden van de OC hebben de rommelmarkt voor de Wijbrandischool
gepland: zaterdag 22 juni. Noteert u de datum vast? Zonder de hulp
van ouders lukt dit niet. Wij hopen en rekenen op uw medewerking.
Meer informatie volgt later!

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 15 – 08/04-12/04

Is dit de koning?
Johannes 18: 28-40 en 19: 1-37
Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen en uitgelachten. Is dat nou
een koning? Uiteindelijk sterft Jezus aan het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. Moet het verhaal
dan zo aflopen?
Week 16 – 15/04-19/04

Jezus leeft!
Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23
Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is overwonnen, Jezus leeft!

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

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
Totdat een kind 4 jaar wordt, is de gezondheidszorg in handen van het
consultatiebureau. Zodra het kind naar de basisschool gaat, wordt deze zorg
overgenomen door de GGD “Fryslan”. De jeugdgezondheidszorg van de
GGD “Fryslân” heeft als taak:
het bevorderen en begeleiden van een gezonde groei en ontwikkeling.
Dit geldt zowel op lichamelijk, sociaal en geestelijk terrein.

De GGD “Fryslân” onderzoekt regelmatig de leerlingen van de basisscholen, het voortgezet
onderwijs en het speciaal onderwijs.
Een extra onderzoek of gesprek op verzoek van een jongere, ouder of leerkracht is altijd mogelijk.
De GGD “Fryslân” geeft advies aan jongeren, hun ouders en leerkrachten over gezond gedrag,
gezondheid, opvoeding en andere problemen..
Zij adviseert op verzoek over de hygiëne en veiligheidsaspecten in en om het schoolgebouw.
Ook helpt zij helpt scholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid.

Groepsnieuws
Groep 1/2
Vorige week zijn we begonnen met het thema Lente. Wat gebeurt er in de natuur?
De kinderen gaven daar de volgende antwoorden op:
- Er groeien weer bladeren en bloemen en je ziet tulpenbomen (Marrit Cnossen).
- Er groeien bloemen aan de bomen (Lyke).
- Dan gaat het een beetje regenen en er komt een beetje zon. En dan komt er een
regenboog (Keet).
- De vogels gaan een nest maken (Keet).
- En eieren leggen (Bente).
- Dan gaan ze broeden (Keet).
- De dieren krijgen een baby (Tieme).
- Het varken krijgt biggetjes (Sverre).
- De koe krijgt een kalfje (Noa).
- Het paard krijgt een veulen (Noa).
- De kip krijgt kuikentjes (Lyke)
- Het schaap krijgt een lammetje (Lyke)
Nieuw leven is er ook bij familie de Vries.
Jurre heeft een zusje gekregen. Ze heet
Yfke.
Volgende week komt Marte Kuperus bij ons in de klas. Ze is 4 jaar geworden en mag nu
ook naar de basisschool. Marte is een zusje van Lyse (groep 6) en Tynke (groep 3). We
hopen dat je een fijne tijd zult hebben bij ons in de klas
.
Op de lettertafel ligt de letter l, van lente. De kinderen mogen van thuis spullen
meenemen die met deze letter beginnen.
Woensdagmorgen 10 april is er weer inloop. Vanaf 8.15 uur tot ca. 8.40 uur mag u als
ouder/verzorger de werkjes bekijken en met uw kind een spelletje doen. Deze dag mag
er ook speelgoed van thuis meegenomen worden om ’s middags mee te spelen
(speelgoeddag).

Donderdagmorgen 18 april is er geen gym in de sporthal i.v.m. de Koningsspelen van
de Sevenaerschool. De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht.

Groep 3/4
In groep 3 zijn we begonnen in kern 10. De leesboekjes (veilig en vlot) zijn ook
meegegaan in de tas. Nogmaals een verzoek; wilt U deze met uw kind oefenen. Een
paar minuten per dag dat is voldoende. ‘Kilometers maken’ is zo belangrijk in het
proces van leren lezen.
In groep 4 willen we gaan beginnen met de spreekbeurten. (dit is niet verplicht) .WIllen
jullie vast nadenken over een onderwerp? De kinderen mogen alleen of samen een
spreekbeurt doen. Dit mag met behulp van een PowerPoint maar is niet verplicht.
Volgende week zal ik de kinderen vragen wie een spreekbeurt wil doen? Ook graag
thuis bespreken.
Leuke weetjes van groep 3 en 4:
 Wist U dat wij een hele leuke en gezellige klas zijn?
 Wist U dat er heel veel 1 april grapjes zijn uitgehaald?
 Wist U dat groep 3 de verliefde hartjes (splitssom van 10) al vlot kan
benoemen?
 Wist U dat voor groep 4 de aftreksommen lastig zijn?
 Wist U dat wij deze week geen huiswerk mee krijgen in groep 4? Wel spelling
oefenen (toren/molen) ?
 Wist U dat groep 4 het liefst alles op de Chromebook doet, maar dat (helaas)
niet kan/mag.?
 Wist U dat groep 3 en 4 op dinsdagmiddag les krijgen van juf Alissa en meester
Durk?
 Wist U dat wij in groep 3 schrijven met een potlood en groep 4 met een
vulpen?
 Wist U dat wij een nieuwe leerling in groep 4 hebben? Kirsten en wij blij met
haar zijn?
 Wist U dat wij in groep 4 nu met de tafel van 7 gaan beginnen?
 Wist U dat er 1 leerling uit groep 4 alle tafels van 1 tot 10 door elkaar kan
opzeggen?
 Wist U dat wij in groep 3/4 ook veel leren d.m.v. huisje boompje beestje?
 Wist U dat wij de verjaardagen van de kinderen om 10.00 uur (in de pauze)
vieren en dat papa en mama er wel bij mogen zijn?
 Wist U dat thuis voorlezen heel erg leuk en belangrijk is?
 Wist U dat ze in groep 4 alle Hoofdletters leren?
 Wist U dat we dinsdag 9 april Koningsspelen hebben? Wie kan deze morgen
nog mee helpen? Geef het door via de mail.
Als afsluiter: Weet U wie dit heeft gemaakt ? (iemand uit groep 3) ra ra...

Groep 5/6
De kinderen van groep 5 en 6 zijn druk bezig met het plannen en in kaart brengen van
hun eigen leren. Achter in de klas hangt ons doelenbord waarop de kinderen per
toetsdoel van rekenen aan kunnen geven of ze uitleg nodig hebben, aan het oefenen
zijn, het doel beheersen of zelfs het doel aan een ander uit kunnen leggen. Als je weet
dat je de doelen van een blok beheerst, kun je als kind veel zekerder aan de toets
beginnen. Voor groep 5 staat er momenteel op: ‘Ik kan deelsommen met rest
uitrekenen’, ‘Ik kan plussommen en minsommen tussen muurtjes uitrekenen’, ‘Ik kan
een verhoudingstabel afmaken’ en ‘Ik kan een staafgrafiek maken en aflezen’. Voor
groep 6 staat er op: ‘Ik kan met een kalender bepalen welke datum het over
bijvoorbeeld 3 weken is’, ‘Ik kan een lijngrafiek aflezen’, ‘Ik kan delen met rest’ en ‘Ik
kan een staartdeling maken’. Over een poosje willen we ook de doelen van het
spellingsblok op die manier in beeld brengen.
Met spelling is groep 5 de laatste weken bezig met de werkwoorden in de
tegenwoordige tijd. Wanneer schrijf je nu een t, een d of zelfs allebei? Daarnaast
oefenen ze met woorden die eindigen op –ig en op –lijk en woorden waarbij een s in
een z verandert of een f in een v zodra je het woord in het meervoud zet. Groep 6 is
natuurlijk een stapje verder en is bezig met de werkwoorden in de verleden tijd.
Waarom schrijf je werkte met één t, terwijl plantte er twee krijgt? Ook herhalen zij de
woorden die eindigen op –ig en –heid en oefenen ze met woorden die eindigen op –tie.
Beide groepen oefenen deze woorden in lessen op hun Chromebook maar daarnaast
maken ze bijna dagelijks een kort dicteetje met juf of met elkaar en oefent er dagelijks
een groepje kinderen d.m.v. bewegend spellen in het speellokaal.
Naast al het schoolse leren doen we tussendoor natuurlijk ook zo nu en dan nog wat
anders. Het standbeeldenspel is een grote favoriet, net als levend memory, levend
kwartet en het telspel, waarbij iedereen op de stoel staat en we om beurten (zonder
vaste volgorde) tot 100 proberen te tellen. Als je tegelijk met een ander het volgende
getal noemt, ben je af en moet je gaan zitten. Laatst hebben we zelfs torens gemaakt,
met drie kinderen op handen en voeten als basis, daarbovenop twee kinderen en
helemaal bovenop een dappere durfal.
Met vriendelijke groet, Renske en Geartsje
Groep 7/8
De leerlingen uit groep 7/8 hebben gisteren of vandaag het digitale verkeersexamen
gemaakt.
Na wat opstart problemen door een overbelaste site konden de kinderen aan de slag.
Het examen was best wel lastig. Een aantal leerlingen (de ouders van deze leerlingen
zijn per mail op de hoogte gebracht) maken binnenkort het herexamen. We gaan ervan
uit dat na dit herexamen iedereen een verkeersdiploma in ontvangst kan nemen.
De afgelopen weken zijn wij, tijdens de handvaardigheid lessen aan het werk geweest
met het maken van Kosmotroniks. Een aantal Kosmotroniks zijn opgestuurd naar het
Klokhuis. We horen binnenkort of de mooiste Kosmotronik door een groep 7/8 leerling
uit Oudehorne gemaakt is.

Dit is de double trouble, gemaakt door Ellen 

12 april heeft Lieuwe Boonstra ons uitgenodigd op de Sevenaerschool. Hij gaat ons iets
vertellen over zijn boek ‘Missing in Action’. Dit boek gaat over de omgekomen
bemanningsleden van de in 1942 neergestorte Lancaster- bommenwerper.
Inmiddels hebben wij een aantal mooie spreekbeurten voorbij zien komen. Benieuwd
naar wat er nog komen gaat. Erg leuk allemaal!
Verder staan er voor groep 7/8 een aantal sportevenementen gepland. Hiervan bent u
per mail op de hoogte gebracht.

Bijlage(n) vindt u op de volgende pagina(`s)

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

