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Schoterlandseweg 19, 8413 NM Oudehorne
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Belangrijke data
Datum
24 september
25 september
27 september
2 t/m 13 oktober
3 oktober
7 oktober

9 oktober
17 oktober
21 t/m 25 oktober
28 oktober
29 oktober

Activiteit
Startgesprekken
Groep 1/2 vrij i.v.m. Flaeijel
Flaeijelfeest op school, groep 1/2 ook naar school,
leerlingen 12.00 uur vrij
Kinderboekenweek
Afsluiting Gouden Weken en kick-off KiVa
Thee-middag groep 1 t/m 8, 13.45 – 14.15
Weekopening groep 5/6
Schoolinfo nr. 4
MR vergadering, 19.30 uur
Jan Hendrik afwezig i.v.m. OMT vergadering
Herfstvakantie
Luizencontrole
Ouderavond KiVa, 19.30 uur

Locatie
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Schoolplein
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Donkerbroek
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Van de directie
Vorig schooljaar hebben we enkele werkzaamheden in en
rondom uitgevoerd. Zo zijn de toiletten vervangen, is er
een nieuwe vloer gekomen in en rondom de toiletten en
is de ingang naar de hal verbreed. Buiten zijn de hokken
opgeknapt, zijn de houtsnippers vervangen en is er een
gedeelte van het plein opnieuw bestraat.
Dit schooljaar gaan we verder met de binnenkant. Het is
de bedoeling dat centraal in de school een ‘leerplein’
komt. Een leerplein is een plein waar de kinderen uit de verschillende klassen kunnen werken,
leren en samenwerken. Dit leerplein moet het ‘hart’ van de school worden.
Met de aannemer is afgesproken dat het sloopwerk in de schoolvakanties zal gaan plaatsvinden
(herfstvakantie en kerstvakantie). In de periode na de kerstvakantie zal er ook gewerkt worden
onder schooltijd. Waar verbouwd wordt, zal duidelijk worden afgezet. De leerlingen en
leerkrachten moet er zo weinig mogelijk last van hebben. Tijdens de Cito leerlingvolgsysteem
toetsen in januari, wordt er dan ook niet gewerkt door de bouwvakkers.
Het is de bedoeling dat in de periode tussen de voorjaarsvakantie en meivakantie van dit
schooljaar het grootste gedeelte gerealiseerd is. Via de Schoolinfo houd ik u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman, directeur.

Nieuws
Flaeijelfeest
De leerlingen van groep 1/2 zijn woensdag 25 september vrij en komen
vrijdagochtend 27 september wel op school. Vrijdagmiddag 27 september a.s.
zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij i.v.m. het Flaeijelfeest.
De kinderen mogen deze Flaeijelochtend gekleed komen in ‘Flaeijelstijl’. En
hoeven geen fruit/drinken mee voor in de ochtendpauze. Om 12.00 uur kunt u
de leerlingen ophalen.
Verlof juf Ellen
Juf Ellen is afgelopen vrijdag (20 september) met zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar,
ook via deze weg, een goede en voorspoedige tijd toe. We hopen haar rond de voorjaarsvakantie
weer op school te zien. Ellen wordt tijdens haar verlof vervangen door Wietske. Op de volgende
pagina stelt ze zich voor.

Hallo,
Ik ben Wietske de Vegt en ik mag dit schooljaar bij jullie komen werken tijdens het
zwangerschapsverlof van juf Ellen. Ik ben 38 jaar, ben getrouwd met Jacob en heb
2 kinderen Ilse (10 jaar ) en Martin (7 jaar). Ik werk al 16 jaar in het onderwijs en
woon in Donkerbroek. Ik ben dol op spelletjes, lezen en kletsen. Ik heb er veel zin in
om bij jullie op school te komen werken. Nieuwsgierig?! Kom gerust eens langs
voor een kletspraatje…
Even voorstellen: Sietie Tijsma (lees- en mediaconsulent Wijbrandischool)
Beste ouders/verzorgers,
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 ben ik als lees- en mediaconsulent aan school
verbonden, om het team op het gebied van leesbevordering te ondersteunen. Onder andere zal ik
leesbevorderingsactiviteiten uitvoeren in de groepen, zoals uitdagende nieuwe leesboeken
introduceren en activiteiten met boeken doen. Ook gaan we met elkaar over boeken praten en
wordt er een keer een groepsbezoek aan de bibliotheek in Heerenveen gebracht voor een activiteit.
Het aanbod van de activiteiten wordt samengesteld in overleg met leescoördinator Aukje Boonstra
en het docententeam. De activiteiten sluiten in grote lijnen ook aan bij de grote landelijke
leescampagnes zoals de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleesdagen en de Kinderjury.
Behalve over lezen praat ik met de leerlingen over hoe je met elkaar om gaat op sociale media, hoe
je slim informatie kunt vinden op internet en dat het belangrijk is alert te zijn op nepnieuws, hoe je
privacy kunt beschermen en nog veel meer.
Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat voorgelezen worden voor elk
kind van essentieel belang is. Leerkrachten lezen op school dagelijks voor en het hoort ook bij mijn
werk als leesconsulent, maar u als ouder heeft er verreweg de meeste invloed op, dat uw kind een
lezer wordt. Als kinderen zelf kunnen lezen of wanneer het naar-bed-gaan-ritueel vervalt dan blijft
de behoefte aan voorlezen toch bestaan.
Het lezen van boeken verrijkt de wereld van je kind. Daarnaast zijn er voor elke leeftijd en elk
leesniveau mooie boeken te leen in de (school)bibliotheek. Lezen opent een deurtje naar een
andere wereld, het stimuleert de fantasie en daarnaast is het fantastisch voor zowel de taal- als de
sociale ontwikkeling van je kind. Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor de intellectuele vorming
en taalontwikkeling van een kind op school.
Het is dus heel belangrijk dat u als ouders/verzorgers thuis (blijft) voorlezen. Behalve leerzaam is
het ook nog eens gezellig en leuk!
Voor wat betreft mediawijsheid is het thuis begeleiden van kinderen ook belangrijk. Op de website
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant is nuttige informatie te vinden.
Ik hoop op een fijne samenwerking.
Tot ziens.
Sietie Tijsma
Instroom van kleuters
Wordt u zoon/dochter dit schooljaar 4 jaar en zitten oudere broers/zussen al bij ons op school?
Dan horen wij graag van u. Zo kunnen wij inschatten met hoeveel kleuters wij het schooljaar gaan
eindigen en wanneer ze eventueel instromen.

Kick-off KiVa
Donderdagmiddag 3 oktober sluiten wij als school de ‘6 gouden weken af’. Dit
koppelen we aan de officiële kick-off van KiVa. Via een e-mail wordt u op een
later moment geïnformeerd over dit moment.
Gym groep 1/2
Beste ouders van groep 1/2,
De gymzaal gaat `s morgens niet eerder open dan 08.20 uur.
Vanaf dan kunt u naar binnen.
Met vriendelijke groet,
Dorien v/d Ven (beweegcoach)
Nieuws vanuit de Bieb op School
Zo af en toe maak ik graag van de gelegenheid gebruik om iets in de
nieuwsbrief te melden over mijn activiteiten in school op de dinsdagochtend
eens in de 14 dagen.
Schoolwise
Vandaag heb ik met de leerlingen van groep 4, 5/6 en 7/8 een les besteed
aan de portal Schoolwise.
De portal zit gekoppeld aan het uitleensysteem op de laptop in de schoolbieb en is ook thuis
beschikbaar via deze link: https://www.bit.ly//meesterwijbrandi
Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen ‘snuffelen’ op deze website, maar ook ‘kijken in de kast’.
Er staan altijd boeken met een actueel thema op de homepagina. In de catalogus kan bekeken
worden of bepaalde boeken (bijv. favoriete serie) in de schoolbieb aanwezig zijn óf in een andere
bibliotheek. Er kan ook algemene Informatie gezocht worden via vertrouwde websites en filmpjes.

Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een gebruikersnaam en (eenmalig) wachtwoord
ontvangen om via ‘Aanmelden’ recht boven in het scherm (zie afbeelding) in te loggen. Vanwege
de privacywet moeten ze zelf het wachtwoord na het inloggen aanpassen.
Als ze ingelogd zijn, kan er bekeken worden wat ze geleend hebben, ze kunnen boeken beoordelen
(leeslog), boekentips uitwisselen met klasgenoten en hun profiel aanpassen.
De site werkt, mede door alle mogelijkheden zeer leesbevorderend. Na de les hebben de
leerlingen een werkboekje ontvangen, waarmee ze zelf aan de slag konden om alle mogelijkheden
te ontdekken.
Bibliotheeklidmaatschap
Ik attendeer u er tot slot graag op dat alle kinderen tot 18 jaar gratis lid van de bibliotheek kunnen
worden. Sinds januari 2018 kan er boetevrij geleend worden bij onze bibliotheken.
Vriendelijke groet,
Sietie Tijsma, lees – en mediaconsulent

E-mailadressen leerkrachten Wijbrandischool
Juf Henny
Juf Lucie
Juf Aukje
Juf Annet
Juf Joke
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 en 7/8
Leerkracht groep 4
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
j.mink@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
Marijke van Delft

directeur
conciërge
intern begeleider
administratie

cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
s.soepboer@tjongerwerven.nl
r.muizelaar@tjongerwerven.nl
m.delft@tjongerwerven.nl

Kind Op Maandag
Week 39 – 23/09 – 27-09

We beginnen opnieuw
Genesis 8: 1-22 en Genesis 9: 1-17
Het lijkt alsof de schepping opnieuw begint: de donkere wolken verdwijnen, het
water zakt. God begint opnieuw met Noach en alle dieren in de ark.

Week 40 – 30/09 – 04/10

Babbelstad
Genesis 9: 18-29, 10: 1-32 en Genesis 11
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze een toren te
bouwen, zo hoog als de hemel. Maar het gaat mis: Mensen verliezen het contact met elkaar, ze
begrijpen elkaar niet meer. Babel wordt een babbelstad waar iedereen praat maar niemand een
ander verstaat.

Citaat:
‘Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende, door onze
vreugden te verdubbelen, en ons verdriet te delen.’
(bron: Marcus Tullius Cicero)

Door scrollen voor de bijlagen a.u.b.!

Bijlagen

Kinderprogramma Flaeijelfeest
2019
.

Op vrijdagmiddag 27 september is het vanaf 14.15 uur
groot feest!
Dit jaar komt circus Salto met 2 voorstellingen: de eerste voorstelling is van 14.45 tot 15.15 uur
en de tweede voorstelling is van 15.30 tot 16.00 uur. (Let op: Vol=Vol). Toegangskaartjes
hiervoor, samen met een consumptiebon en een bon voor een gratis oliebol, zijn te krijgen naast
de grote tent. Daarnaast kun je de hele middag allerlei Oudhollandse spelletjes doen op het
ringrijdersveld naast de grote tent. Ook is hier de wedstrijd Flaeijelhingjen. Wie is het sterkst en
kan het langst aan een Flaeijel hangen? De kermis opent om 16 uur na de circusvoorstellingen en
spelletjes.

Flaeijelprins of Flaeijelprinses?
Doe dan mee aan de Flaeijel prins- en prinsesverkiezing! Tijdens de oudhollandse spelletjes kun
je in echte Flaeijelkleding je skills laten zien aan de Flaeijelkoningin en haar hofdames. Zij zullen
de nieuwe Flaijelprins en –prinses kronen. Wanneer je Flaeijel prins of –prinses bent geworden
mag je om 16.00 uur de kermis openen en zaterdag ochtend meedoen in de optocht op jullie
eigen kar.
Doe mee in de optocht!
Zaterdag 28 september is er natuurlijk de optocht. Wil je
ook meedoen? Ga maar snel bedenken hoe! En wat je gaat
aantrekken…. Want voor iedere mooie, originele, gekke of
bijzondere fiets, skelter of ander rijwiel in de kinderoptocht
is een mooi aandenken beschikbaar. Er is begeleiding voor
jullie aanwezig. Je ouders kunnen je naar de start brengen.
We starten bij ‘t Hûmmelhus, Schoterlandseweg 135 in
Oudehorne om 9.30 uur. De kinderen kunnen weer opgehaald
worden voorbij het zandpad aan de Schoterlandseweg
(taxistandplaats).

Neem tijdens de
optocht een briefje
mee met je naam en
het tel.nr. van een
van je ouders!

Na de optocht is er op Landgoed de Horne weer van alles te beleven en mag je ook verschillende
dingen zélf doen: melk karnen om kaas te maken, pinda’s branden, maaien en dorsen. Zo weet
je hoe de mensen vroeger leefden.
Wil je graag echt meedoen op zaterdagmiddag? Geef je dan op om als acteur mee te doen in het
schooltje en les te krijgen zoals vroeger in verschillende vakken. Je kunt je opgeven bij Jeltje van
Etten. Haar mailadres is: jeltje.gerard@gmail.com

We hopen jullie te zien op het Flaeijelfeest op vrijdag 27 en zaterdag 28
september!

