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Belangrijke data
Datum
14 september
17 september
18 september
20 september
25 september
26 september
28 september
3 oktober
4 oktober
5 oktober
9 oktober
11 en 16 oktober
17 oktober
22 t/m 26 oktober

Activiteit
Meester Jan Hendrik afwezig
Lancaster monument groep 7/8
Extra luizencontrole groep 1 t/m 8
Prinsjesdag
Koffieochtend groep 3/4, 09.30 uur
Meester Jan Hendrik afwezig, directeurenoverleg
Informatieavond met leerlingen, 18.30 uur
Koffieochtend groep 5/6, 09.30 uur
Groep 1/2 vrij i.v.m. Flaijel
Flaijelfeest groep 1 t/m 8 tot 12.00 uur school
MR vergadering, 19.30 uur
Dierendag
Nieuwsbrief 3
Koffieochtend groep 7/8, 09.30 uur
(omgekeerde) Oudergesprekken
Ontruimingsoefening
Herfstvakantie

Locatie
Oudehorne
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Donkerbroek
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Van de directie
Verkeersbrigadiers
Via deze weg en op deze plek wil ik graag een oproep doen aan de ouders
en verzorgers van onze leerlingen: wij zijn op zoek naar verkeersbrigadiers
die er voor kunnen zorgen dat de kinderen veilig over kunnen steken `s
morgens vanaf 08.15 uur en `s middags vanaf 14.15 uur. Het duurt maar
een kwartier per keer. We zoeken er nog een aantal. Graag hoor ik van u!
Koffie ochtenden
Ondanks dat ik hier vorig schooljaar ook al één dag in de week
rondliep, heb ik lang niet elke ouder of verzorger gesproken.
Daarom heb ik vier koffieochtenden gepland aan het begin van het
schooljaar, later in het schooljaar volgen er ook nog
theemiddagen.
De koffieochtenden hebben het doel om op een relaxte manier
kennis te maken, informatie te delen en vragen te stellen aan
elkaar. Vanzelfsprekend besef ik dat er ook een hele boel mensen
werken op dit tijdstip, daarom zijn er later in het schooljaar ook theemiddagen.
Het is geen verplichting, het is meer om op een ongedwongen manier met elkaar te praten.
Groep 1/2 donderdag 13 september 2018 van 09.30 uur tot 10.15 uur;
Groep 3/4 dinsdag 18 september 2018 van 09.30 uur tot 10.15 uur;
Groep 5/6 dinsdag 25 september 2018 van 09.30 uur tot 10.15 uur;
Groep 7/8 dinsdag 9 oktober 2018 van 09.30 uur tot 10.15 uur.
Lukt het u niet om aan te schuiven op één van de momenten, maar wilt u wel kennis maken of
heeft u een vraag?
Dan maken we gewoon een aparte afspraak.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman, directeur

Nieuws
Informatieavond
Donderdagavond 20 september a.s. hebben we van 18.30 uur tot 19.30 uur de jaarlijkse
informatieavond. Dit jaar mogen de leerlingen mee, vanzelfsprekend mag u ook alleen komen. De
leerkrachten van de verschillende klassen zijn aanwezig, zo kunt u kennis maken mocht u dit nog
niet gedaan hebben. Ook kunt u even een blik in de klas werpen en wat leerlingenwerk bekijken,
inclusief de Chromebooks. We hopen veel ouders en verzorgers te mogen verwelkomen.
Luizencontrole
Maandag 17 september is er een extra luizencontrole op school. Wij willen u vriendelijk vragen om
uw zoon/dochter met schoon haar en zonder ingewikkelde kapsels naar school te brengen.

Oud papier
Hierbij de plannen van het oud papier voor de komende periode.
14 september: familie Darwinkel;
12 oktober: familie Heida.
Bestemming zendingsgeld
In overleg met het team willen we dit schooljaar zendingsgeld sparen
voor ‘stichting hulphond Nederland.’ Hulphond Nederland helpt mensen
met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond.
Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Elke
maandagochtend kunnen de leerlingen zendingsgeld meenemen naar
school. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Stagiaire groep 1/2
Vanaf aanstaande maandag (17 september) hebben we een stagiaire in groep 1/2, haar naam is
Lotte. De eerste tien weken zal ze aanwezig zijn op maandag, dinsdag en woensdag. Na deze tien
weken is ze vast aanwezig op maandag en dinsdag. Hieronder stelt ze zich voor:
Hallo allemaal,
Ik ben Lotte te Pest. Ik begin vanaf maandag 17 september stage te lopen op de Mr S.
Wijbrandischool. Ik ben het hele schooljaar in groep 1 en 2. Daar ga ik de leerkrachten assisteren.
Zo als bijvoorbeeld helpen met knutselen, puzzelen, helpen met jas aantrekken of gezellig een
boekje voor lezen. Ik wil mezelf even in het kort voorstellen.
Ik ben Lotte, ik ben 19 jaar oud en ben geboren in Gelderland. Daar ben ik tot mijn 15e gebleven en
nu woon ik al 4 jaar in Katlijk. ik kan wel een ”lyts bytsje fries” maar nog niet heel goed. Ik woon
samen met mijn ouders, mijn 2 zussen en met mijn broertje. Wij hebben ook een hond, een konijn,
twee katten en heel veel vissen. Mijn hobby’s zijn scooter rijden, chillen en shoppen. En als sport
doe ik aquarobics.
Ik heb veel zin om te beginnen met mijn stage hier op school. Als jullie meer van me willen weten
kom gerust bij me. Ik wens iedereen al vast een fijn weekend en tot maandag.
Vriendelijke groetjes,
Lotte te Pest.
Schoolbibliotheek
Ieder kind op de Wijbrandischool is lid van de schoolbibliotheek.
Kinderen mogen per keer 3 leesboeken, prentenboeken,
informatieboeken of stripboeken mee naar huis nemen. Het is handig
om de boeken in een tas mee te nemen, eventueel voorzien van naam.
De boeken mogen 3 weken geleend worden en de boeken moeten weer
in de schoolbibliotheek ingeleverd worden (op de omslagen van de
boeken zitten herkenbare stickers). Kinderen van groep 3 t/m groep 8
hebben in ieder geval één leesboek uit de schoolbieb in het vak, om in te
lezen tijdens het vak stillezen.

Kinderen en ouders kunnen thuis inloggen op het SchoolWise bibliotheek systeem en zelf zoeken
naar boeken. Ook kunnen de kinderen/ouders dan zien welke boeken en hoeveel boeken ze
geleend hebben en of ze te laat zijn met inleveren. Uitgebreide informatie over het inloggen is te
vinden op www.wijbrandischool.nl/onze-school/bibliotheek.
Het boeken ruilen voor het schooljaar 2018-2019 is op donderdagmiddag. Denkt u er aan om de
boeken die vóór de zomervakantie zijn uitgeleend om in de vakantie te lezen, weer mee te nemen
naar school?
Jubileum juf Hinke
Augustus jl. zat juf Hinke 40 (!) jaar in het onderwijs, omdat dit in de
zomervakantie viel hebben we dit nog niet gevierd op school. Momenteel
zijn wij als team bezig met de invulling van deze dag. Dit is niet zomaar iets,
hier willen we graag bij stil staan. Het is de bedoeling dat we dit gaan vieren
na de herfstvakantie. We houden u op de hoogte.
Flaeijelfeest
Woensdag 26 september a.s. zijn de leerlingen uit groep 1/2 vrij i.v.m. het Flaeijelfeest van vrijdag
28 september, deze dag gaan de kleuters wel naar school. Bij ons op school is het al jaren de
gewoonte dat de kinderen in Flaeijelkledij op school (mogen) komen. We zullen deze morgen ook
aandacht besteden aan de tijd van toen. We beginnen `s morgens gewoon om 08.30 uur in de
eigen klas. Vanaf 09.30 uur zijn er verschillende spelletjes op en rond school. Dit jaar maken we
ook weer groepsfoto`s van de verschillende groepen. De kinderen hoeven deze dag geen eten en
drinken mee te nemen naar school. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. Dit i.v.m. de
Coolkids Party die wordt gehouden in de feesttent.

E-mailadressen leerkrachten Wijbrandischool
Juf Henny
Juf Lucie
Juf Aukje
Juf Annet
Juf Geartsje
Juf Renske
Juf Tineke
Ellen Boot
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
De verhalen staan de komende weken in het teken van ‘je bent een held!’
We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de
Israëlieten in Egypte: een slavenvolk, dat hard moest werken voor de faro. Zo
kan het niet langer, vindt God. De slaven morgen vrij zijn, ze mogen op weg naar
een veelbelovende toekomst. En Mozes speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao
gaan en het volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf ook niet
goed meer hoe het verder moet. Maar dan weet God het wel.

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer willen we
het bewegingsonderwijs onder de aandacht brengen.
In groep 1 en 2 staat het vak- en vormingsgebied bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster, er
wordt in de klas, in het speellokaal, maar als het kan ook vaak op het plein gespeeld.
Voor groep 1 t/m 8 is er tweemaal per week gymnastiek in de nieuwe sporthal o.l.v. een
vakleerkracht of stagiaire Cios/ALO.
Om de overgang van groep 2 naar groep 3 soepel te laten verlopen, spelen de kinderen van groep
3 en 4 bij goed weer een kwartiertje buiten. Zo nu en dan kan het speellokaal gebruikt worden.
Voor gymnastiek wordt de methode “Basislessen bewegingsonderwijs” gebruikt. In deze methode
staan lessen voor alle groepen en de methode werkt met een basisopstelling. Deze basisopstelling
blijft de hele dag staan en wordt door alle groepen gebruikt. De basisopstellingen zijn zo
samengesteld dat voor of tijdens de les het gebruikte materiaal op eenvoudige wijze kan worden
aangepast aan het niveau van de kinderen. De basislessen in de methode omvatten gymnastiek
met toestellen, atletiek en bewegen op muziek, alles verwerkt in een jaarprogramma. Op deze
manier komen alle activiteiten een keer aan de orde.
Bij mooi weer wordt regelmatig gebruik gemaakt van de sportvelden van sportvereniging “Udiros”.
De gymlessen en sportactiviteiten worden door de “combifunctionaris Sport” van de gemeente
Heerenveen georganiseerd en gecoördineerd.

Door scrollen a.u.b. voor groepsnieuws en bijlagen.

Groepsnieuws
Groep 1/2
We zijn twee weken naar school geweest en al weer een beetje gewend aan de (nieuwe) regels en
(nieuwe) gewoonten in de klas. Want er zijn niet alleen 7 nieuwe kleuters in groep 1 gekomen, er
is ook een nieuwe juf. De eerste week was een wen week. De kinderen leerden o.a. kiezen bij het
kiesbord en soms even verdrietig zijn omdat er geen plekje meer vrij was in de hoek waar ze
wilden spelen. En eten op school, bij je eigen tafel in de klas. Theedoek op de tafel en als het brood
op is en de beker leeg, de kruimels buiten van je theedoek afschudden.
Het thema waaraan we deze week begonnen zijn is “Ik”. Hoe zie ik eruit? Welke lichaamsdelen heb
ik en hoeveel heb ik er van? En wat kan ik er mee? Ook de zintuigen komen aan bod. Met je oren
kun je horen, met je ogen kun je zien, etc.
We spelen, werken, zingen en lezen over alles wat met dit thema te maken heeft.
Woensdag 19 september is het speelgoeddag. Dan mogen de kleuters speelgoed van thuis mee
nemen om op school mee te spelen. Vanwege de inloopavond op donderdag 20 september is er
deze maand geen inloopmorgen.
Woensdag 26 september zijn de kleuters vrij. In plaats daarvan gaan ze vrijdagmorgen 28
september naar school. Bij ons op school is het al jaren de gewoonte dat de kinderen in
Flaeijelkledij op school (mogen) komen. We zullen deze morgen ook aandacht besteden aan de tijd
van toen.
Groep 3/4
Zo de 1e week zit er al op.. Wel weer wennen hoor en oh wat was
het spannend. De kinderen uit groep 3 en 4 moesten natuurlijk
wennen aan elkaar en alles is nieuw.
De eerste weken staan dan ook in het teken van elkaar beter leren
kennen.
De regels zijn besproken en hangen in de klas. De kinderen doen
reuze hun best, maar alle begin is moeilijk en..... FOUTEN MAKEN
MAG!
Groep 3 heeft deze week de eerste letters geleerd, de i, de k , de s
en de m. Ook is nagegaan welke letters uw kind eventueel nog
meer kent, zodat het daarmee ook kan oefenen.
Groep 4 werkt hard met de nieuwe Chromebook. Vanaf volgende
week krijgen ze een huiswerkmapje mee voor spelling. Het is de bedoeling dat de woorden van de
week ook thuis worden geoefend. Elke vrijdag is dan het weekdictee op school. In het mapje meer
uitleg hierover. En de data erbij van de dictees.
Deze week beginnen we ook weer met gym. We gymmen op dinsdag en donderdag. Dinsdag
krijgen we les van ons vakdocent en donderdag door eigen leerkracht. De gymtassen mogen die
week aan de kapstok blijven hangen maar op donderdag, uiterlijk vrijdag gaan ze weer mee naar
huis. De kinderen zijn verplicht om gymschoenen en gymkleding te dragen tijdens de les. En graag
op dinsdag en donderdag schoenen aan naar school, liever geen slippers.
Elke week hebben 2 kinderen de weekbeurt, dit betekent dat ze aan het einde van de dag nog wat
werkjes in de klas doen (bord schoonmaken, opruimen) ze zijn dan ca. 5 minuten later klaar. Ook
mogen deze weekhulpen een stukje schrijven in ons jaarboek.

Gevraagd: Voor onze creamiddag op vrijdag zijn we op zoek naar oude cd’s. Hier gaan wij
prachtige klokken van maken.
Groep 5/6
Weer een nieuw schooljaar, een nieuwe start met een nieuwe groep en ook nieuwe gezichten.
Voor de kinderen waren juf Geartsje en juf Ellen nieuw en ook klasgenoot Bauke was voor de
kinderen nog een vrij nieuw gezicht. Voor juf Geartsje, juf Ellen en Bauke was natuurlijk alles nog
nieuw. Gelukkig voelt iedereen zich al aardig thuis op school.
De eerste twee weken stonden vooral in het teken van elkaar leren kennen d.m.v. verschillende
spelletjes en raadsels. Ook hebben de kinderen samen afspraken en regels bedacht die zij
belangrijkrijk vinden. In onze klas vinden we drie dingen erg belangrijk: we gaan fijn met elkaar
om, iedereen is goed aan het werk en met praten in de klas houden we rekening met elkaar. Om
van groep 5 en 6 een groep te maken zijn we ook al veel bezig met groepsvormende
(samenwerkings-) spellen. Er heerst een fijne sfeer in de groep.
In het nieuwe schooljaar zijn we ook gestart met het werken op de Chromebooks. Iedere leerling
heeft een eigen Chromebook en eigen inloggegevens. Verbazingwekkend hoe vlot de leerlingen dit
oppikken en hoe soepel het werken op de Chromebooks gaat. De leerlingen laten dit tijdens de
informatieavond graag aan u zien.
Met rekenen zijn de leerlingen van groep 5 bezig met tellen, doortellen en terugtellen (ook met
sprongen) tot 1000, sommen tot 100 (soms ook al tot 1000!) en keer- en deelsommen. Groep 6 is
al bezig met de getallen tot 10.000, het oefenen/leren van de deeltafels, grotere keersommen
(4x24=), plussommen onder elkaar en ze starten dit schooljaar met de breuken (3/5 deel van 20 is
… ). Met spelling is groep 5 gestart met woorden die beginnen met be-, ge- en ver- en de ‘molen’
(letterdief) woordjes. Groep 6 is gestart met woorden met de f/v wisseling (braaf-brave), ‘mollen’
woorden, het hele werkwoord en de persoonsvorm in tegenwoordige tijd.
Zoals u hebt kunnen lezen hebben we, ondanks dat we nog maar anderhalve week naar school
gaan, al heel veel gedaan en geleerd.
Groep 7/8
De kinderen en juffen van groep 7&8 zijn positief gestart. We zijn vorige week begonnen met
kennismakingsspelletjes en groepsafspraken. Wat is groep 7&8 een betrokken groep. Deze week
zijn we begonnen met individuele gesprekjes met de kinderen. We willen de kinderen en ouders
graag leren kennen. U bent samen met uw zoon/dochter welkom op de informatieavond op
donderdag 20 september. We hopen u allen te ontmoeten.
Deze week stond in het teken van elkaar leren kennen, het schrijven van gedichten voor de
herdenking en het bezoeken van het monument Lancaster.
Vriendelijke groeten,
Juf Annet en juf Tineke van de Wal
Spinnenweb groep 7/8
De eerste dag van het schooljaar. We hebben een spinnenweb met een bol wol gemaakt. We
gingen met de hele klas in een kring zitten. En toen moest je iemand kiezen en dan moest je een
vraag stellen en dan moet de andere antwoorden en je gooit het touw naar degene en zo gaat het
door tot iedereen een touw in zijn handen heeft. En dan maakt juf een foto en die zie je hieronder.
Van Roan en Tristan

Bijlagen

UDIROS Nijntje BEWEEGDIPLOMA

UDIROS nijntje BEWEEGLESSEN voor kleuters/beukers (groep 1 en 2 basisschool) op
maandagmiddag van 14.30 – 15.15 uur.
Aanmelden voor udiros nijntje beweeglessen kan via de website www.udiros.frl. Kies lid
aanmelden. Vragen kunnen worden gesteld aan: beweegdiploma@udiros.nl In de mail graag een
telefoonnummer vermelden.
Allerlei vormen van bewegen komen aan bod, denk aan: rollen, balanceren, klauteren, mikken,
maar ook samenwerken. Een goed motorisch fundament heeft positieve invloed op je fysieke en
mentale gesteldheid. Ook word je later pas een goede turner, danser, korfballer, voetballer,
volleyballer en tennisser als de basis in allerlei soorten van bewegen goed is aangelegd.
Daarnaast is het belangrijk dat bewegen al op jonge leeftijd een plek in ons dagelijkse
“programma” krijgt. Jong geleerd is oud gedaan.
Tineke van Stralen (udiros), Esmeralda Hof (lesgeefster) en Diet Duisterhout (coördinator)
P.S. Vrijdag 5 oktober starten de udiros nijntje beweeglessen voor peuters (2 t/m 4 jaar). De les
is van 8.45 – 9.15 uur. De les is voor ouder en kind!
Deze lessen worden aangeboden in 3 blokken van 6 lessen.
Eerste blok: 5,12, 19 oktober 2, 9, 16 november. Tweede blok: 11, 18, 25 januari, 1, 8, 15
februari. Derde blok: 1, 8, 15, 22, 29 maart 5 april

Freerunningatelier
Docent: Eijer Producties
Freerunning is het overwinnen van hindernissen op een zo vloeiend en snel mogelijke manier en
het creëren van ultieme bewegingsvrijheid. Bij freerunning is het belangrijk dat je je eigen
lichaam leert kennen en geen onnodige risico’s neemt. Wat dat betreft is freerunning net als het
dagelijkse leven, beslissingen nemen en risico’s inschatten maar dan in een split second.
Waarom freerunning?
 Het ontwikkelen van kracht;
 Het verbeteren van je conditie;
 Het creëren van zelfvertrouwen;
 Ontspanning;
 Leren omgaan met elkaar en de rest van de maatschappij;
 Het versterken van het concentratievermogen.
Maximum aantal: 20
Leeftijd: 8-12 jaar
Data: 25 september, 2, 9 en 16 oktober
Tijd: 14.30 uur tot 15.15 uur
Locatie: Wijbrandischool
Prijs: Gratis
Inschrijven? https://ateliersmajeur.nl/cursussen/ka-free-runningatelier-oudehorne/

