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Belangrijke data
Datum
8 oktober
9 oktober
11 en 16 oktober
16 oktober
17 oktober
19 oktober
19 oktober
22 t/m 26 oktober
29 oktober
1 november
5 november
7 november

Activiteit
Weekopening groep 1/2
Koffieochtend groep 7/8, 09.30 uur
Omgekeerde oudergesprekken
Meester Jan Hendrik afwezig
Ontruimingsoefening
Finale voorleeswedstrijd groep 4 t/m 8, 13:00 uur
Schoolinfo 4 met groepsnieuws
Herfstvakantie
Luizencontrole
Feest juf Hinke: 40 jaar in het onderwijs
Weekopening groep 7/8
Nationaal Schoolontbijt

Locatie
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Van de directie
Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober jl. hebben we met de groepen 1 t/m 8 de Kinderboekenweek 2018 geopend.
Het thema is: Kom erbij! Na een gemeenschappelijke opening gingen de kinderen in groepjes, met
hun schoolbroertje of schoolzusje, op zoek naar foto`s in de school. Wie horen er bij elkaar? Bassie
en Adriaan, Micky en Minnie en de koning en de koningin. Vervolgens hebben we met z`n allen
een slinger gemaakt van poppetjes die elkaar de hand geven. De komende periode staat de
Kinderboekenweek centraal. Als afsluiter hebben we vrijdag 19 oktober om 13.00 uur de finale van
de voorleeswedstrijd in het speellokaal. De ouders van groep 4 t/m 8 die het leuk vinden om dit
mee te maken, zijn van harte welkom!
Lezen en voorlezen is erg belangrijk voor de (woordenschat) ontwikkeling van de kinderen.
Hieronder 11 voorleestips voor volwassenen:
1. Bekijk samen de kaft en lees de titel voor. Waar zou het boek over gaan?
2. Neem de tijd;
3. Niet alleen op de bedrand;
4. Lees ook 10-plussers voor;
5. Maak er een traditie van;
6. Schaamte is onnodig;
7. Verwonder je samen;
8. Gebruik stemmetjes;
9. Heb aandacht voor wat je leest;
10. Voorlezen en nabespreken;
11. Blijf de tekst trouw, versimpel de tekst niet.
(bron: Manja Gruson)

Omgekeerde oudergesprekken
Donderdag 11 oktober en dinsdag 16 oktober zijn de
omgekeerde oudergesprekken. Tijdens dit gesprek vertellen de
ouders en verzorgers aan de leerkracht het één en ander over
hun kind(eren). Als uw kind al langer op school zit, weten we al
heel wat, maar ieder schooljaar is weer een nieuwe start.
Daarnaast kan er iets veranderd zijn wat belangrijk is om te
weten. Ook spreken we de verwachtingen naar elkaar uit en
delen informatie die ons is opgevallen de eerste periode.
Na het gesprek hopen de leerkrachten dat ze op deze manier een goed beeld van het kind hebben
gekregen. En daarbij komt, dat alle leerkrachten de ouders aan het begin van het schooljaar beter
leren kennen. En u leert ons weer beter kennen. Zo kunnen ouders en leerkrachten ieder vanuit de
eigen verantwoordelijkheid samen werken aan de ontwikkeling van het kind!
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman, directeur Wijbrandischool.

Nieuws
Luizencontrole
De maandag na de herfstvakantie (29 oktober) is de volgende luizencontrole. Zou u in de
tussentijd het haar van uw kind(eren) in de gaten willen blijven houden? Als bijlage is een
hulpbrief van de GGD bijgevoegd. Hier staan handige tips in.
Oud papier
Hierbij de plannen van het oud papier voor de komende periode.
12 oktober: familie Wierda;
9 november: familie Heida.
Flaeijelfeest
Vrijdagmorgen 28 september hadden we Flaeijelfeest op school. De OC had voor deze ochtend
allemaal activiteiten en spelletjes bedacht. Zo werden er o.a. klompjes beschilderd, boerengolf
gespeeld, touw getrokken. Ook een ritje met de Flaeijeltram was geregeld! Het was een groot
succes.
Leden van de oudercommissie, hulpmoeders en chauffeur Flaeijeltram hartelijk bedankt!

Agenda groep 1 & 2
o Inloopmorgen: woensdagmorgen 10 oktober vanaf 8.15 uur (tot 8.45 uur). U mag dan
even een spelletje doen met uw kind en werkjes die in de klas hangen bekijken.
o Speelgoeddag: woensdag 17 oktober. Uw kind mag speelgoed van thuis meenemen om
daar met een vriend(innet)je 's middag mee te spelen.
Gevraagd leesouders groep 3/4
De leerkrachten van groep 3/4 zijn op zoek naar leesouders (leesgrootouders) die `s morgens om
08.30 uur ongeveer een kwartier willen lezen met groepjes kinderen uit groep 3/4. Dit om
leeskilometers te maken. U kunt u opgeven bij juf Aukje (a.boonstra@tjongerwerven.nl).
ANWB StreetWise
Rond de herfstvakantie willen we een fietskeuring op school plannen. Tijdens deze keuring
controleren we o.a. de fietsverlichting. Binnenkort gaat het ‘uur eraf’ en is het `s morgens donker
als de kinderen op school komen. Zichtbaarheid is dan erg belangrijk. Binnenkort communiceren
wij de datum met u!

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
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
Komende week staan de verhalen in het teken van ‘Pas op! Breekbaar’. Dit
n.a.v. de tien geboden op de stenen platen die Mozes op de berg krijgt van God.
In de week voor de herfstvakantie gaan de verhalen over ‘Hoe kun je dat nou
doen?’ Mozes is boos en teleurgesteld en gooit de stenen platen kapot. Nu
moet hij weer opnieuw. Ben jij wel eens zo boos dat je niet meer weet wat je doet? En kun je
bepaalde gedane zaken nog ongedaan maken? Nog lijmen?

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer willen we
de ontwikkelactiviteiten van dit schooljaar (2018 – 2019) onder de aandacht brengen:
Het aankomende schooljaar willen we o.a. met de volgende (onderwijskundige) onderwerpen aan
de slag:
1. Implementeren nieuwe aanvankelijk leesmethode groep 3 (VLL Kim versie). Het leren lezen is
een belangrijk onderdeel van groep 3. De onlangs aanschafte methode voldoet aan de huidige
criteria op het gebied van aanvankelijk technisch lezen en sluit beter aan bij de (lees)ontwikkeling
van de kinderen.
2. Eigenaarschap leerkrachten vergroten. We willen de komende jaren insteken op het vergroten
van het eigenaarschap / vakmanschap van de professionals op school.

3. Vergroten eigenaarschap / zelfstandigheid leerlingen. We willen de komende jaren insteken op
het vergroten van het eigenaarschap en zelfstandigheid van de leerlingen.
4. Ouderbetrokkenheid en oudercommunicatie verbeteren. Wij vinden ouders belangrijk in de
ontwikkeling van hun kinderen.
5. Facelift schoolgebouw (en plein). Bij modern onderwijs horen werkplekken voor leerlingen
buiten de eigen klas. Op dit moment is dit lastig. We willen het ‘leerplein’ midden- en bovenbouw
vergroten en anders inrichten.
6. Rekenbeleidsplan groep 1 t/m 8. Rekenen is één van de belangrijke vakken op school. We willen
de doorgaande lijn goed bekijken en eventueel aanpassen.

Door scrollen a.u.b. voor de bijlagen

Bijlagen

Mega Sportdag 2018
Workshops, ouder-kind challenges, playgrounds & meer...
Dit jaar organiseren we de sportdag op 23-10-2018 van 10:00 - 16:00 uur op diverse
locaties in Heerenveen.
Al meer dan 25 sportaanbieders uit de gemeente hebben zich aangemeld om
gezamenlijk een super uitdagende sportmiddag te bezorgen. Beleef workshops,
speel en beleef gezondheid op de playgrounds, of doe samen met je kind mee aan de
'ouder-kind' challenges.
Dit jaar voor zowel ouders als kinderen!
Een gratis ticket bestellen? Dat kan hier:
https://scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/mega-sportdag-2018.

Beste ouders/verzorgers,
Van woensdag 3 oktober tot 12 oktober vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats.
Het thema is dit jaar: Kom erbij (vriendschap)
Op woensdagmorgen 3 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend, in het speellokaal, met een
lied van kinderen voor kinderen, een speurtocht naar verschillende bekende ‘vrienden’ en het
maken van een vriendschapsslinger.
De overige activiteiten die tijdens de Kinderboekweek plaats vinden zijn o.a. voorlezen in de
klassen. Verder worden er in elke klas allerlei activiteiten gedaan rond het thema van de
Kinderboekenweek.
Zoals:
Schoolbroertje/ zusje moment. (elkaar voorlezen)
Kinderen van verschillende groepen gaan aan elkaar voorlezen.
In die week zullen de voorrondes van de voorleeswedstrijd starten; vanaf groep 4 tot 8.
Sollicitatiebrief versturen voor boekenclub groep 7/8 (nadere informatie volgt)
In groep ¾ op 9 oktober een groepsbezoek van de bieb.
De Kinderboekenweek wordt vrijdagmiddag 19 oktober afgesloten (vanaf 13.00) met de finale
voorleeswedstrijd. De winnaars uit elke groep zullen tijdens de finale zich laten horen.
Een ‘echte’ jury zal jullie beoordelen. Tijdens de voorleeswedstrijd zijn de ouders van groep 4 t/m
8 ook uitgenodigd… Kom ze aanmoedigen…
De winnaar uit groep 7/8 gaat door naar de nationale voorleeswedstrijd. Na de wedstrijd op school
organiseren bibliotheken de lokale en regionale rondes in januari tot en met maart. In maart en
april volgen de provinciale voorleeswedstrijden. Uiteindelijk lezen twaalf provinciale kampioenen
tijdens een landelijke finale in mei voor uit hun favoriete boek en strijden om de titel Nationaal
Voorleeskampioen. .
Dus zoek alvast een geschikt boek uit en ga lekker lezen en ga mee doen met de voorleeswedstrijd
(voorronde) in de klas. Geef dit aan bij je eigen leerkracht. Kinderen die het wil durven en willen,
krijgen (volgende week) dan extra informatie mee.
Succes allemaal en we hopen op een mooie, leerzame en Leesbare Kinderboekenweek.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Vr. Groet Team Wijbrandischool.

