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cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
Schoterlandseweg 19, 8413 NM Oudehorne
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Belangrijke data
Datum
19 oktober
22 t/m 26 oktober
29 oktober
1 november
5 november
7 november
8 november
9 november
9 november
21 november

Activiteit
Finale voorleeswedstrijd groep 4 t/m 8, 13.00 uur
Herfstvakantie
Luizencontrole
Feest juf Hinke: 40 jaar in het onderwijs
Weekopening groep 7/8
Nationaal Schoolontbijt
Jan Hendrik afwezig i.v.m. OMT
Nieuwsbrief 5
Oud papier halen, fam. Heida
MR vergadering, 19.30 uur

Locatie
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Donkerbroek

Wijbrandischool

Van de directie
Onderhoud schoolgebouw en plein
Een van de zes speerpunten dit schooljaar is om het schoolgebouw (en buitenom) een facelift te
geven. Dit zal gefaseerd gebeuren. In de herfstvakantie beginnen we buitenom: van de gekapte
bomen worden de wortels weg gefreesd, er worden stukken plein opnieuw bestraat, het zand
onder het klimtoestel wordt verwijderd en vervangen door boomschors en er worden nieuwe
boomstammen geplaatst rondom het klimrek. Als dit achter de rug is, kunnen we ook eindelijk de
korfbalpaal (afscheidscadeau vorige groep 8) plaatsen. Het is de bedoeling om in de kerstvakantie
de toiletten van groep 3 t/m 8 te verwijderen en te vervangen, dit is inclusief een nieuwe vloer en
tegelwerk. In de voorjaarsvakantie van dit schooljaar pakken we de toiletten van groep 1/2 aan en
kijken we naar de zonwering voor de ramen. In de komende zomervakantie wordt er binnen
verder gewerkt om meer ruimte in school te creëren voor zelfstandig werken. Vanzelfsprekend
proberen we de werkzaamheden zoveel mogelijk in de schoolvakanties te laten uitvoeren, dit
i.v.m. de rust in de school. We houden u op de hoogte en zijn erg blij met de aanpassingen.
Schoolgidsje 2018 – 2019
Ik heb het schoolgidsje voor dit schooljaar in concept klaar. Het wachten is alleen nog op de laatste
formulieren waarin ouders/verzorgers toestemming geven voor het plaatsen van naam en
telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman, directeur

Nieuws
Gevraagd: luizenouders
Op school hebben wij een team luizenouders die de maandag na de verschillende vakanties om
08.30 uur alle kinderen op school controleren op luizen en neten. Ze kunnen echter nog wel
enkele ouders gebruiken die zich hierbij willen aansluiten. Wilt u helpen? Graag een mailtje naar
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl of schiet even één van de luizenouders aan.
Gebruik muis bij Chromebook
Sinds dit schooljaar maken wij op school gebruik van Chromebooks in de
groepen 4 t/m 8. De meeste kinderen kunnen zich goed redden zonder een
aparte muis. Als school hebben wij ook wel een aantal muizen in de klas liggen
voor het geval dat. Wil u kind toch een eigen muis? Dat is geen probleem, ze
mogen best een van thuis meenemen!
Afsluiting Kinderboekenweek 2018
Vanmiddag om 13.00 uur sluiten we de Kinderboekenweek af met een heuse voorleeswedstrijd.
De afgelopen weken waren de voorrondes in de eigen klassen. Vanmiddag is de finale in het
speellokaal. De afgelopen weken stond het thema ‘vriendschap’ centraal en hebben we
verschillende leuke activiteiten gedaan in de groepen!

Fietscontrole
Gisterochtend (donderdag 18 oktober) was de jaarlijkse fietscontrole op
school. Onder leiding van Geert Veenstra hebben we samen met de
leerlingen de fietsen van groep 3 t/m 8 gekeurd. Ook met de leerlingen uit
groep 1/2 die op de fiets waren hebben we samen naar de fietsen gekeken.
Dankzij Geert en deze leerlingen is Oudehorne en omgeving weer een stukje
veiliger. Geert Bedankt!

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
Week 44 – 29/10 – 02/11

Kijk uit!
Numeri 13: 1-33 en Numeri 14: 1-8
Je kunt ergens naar uitkijken, maar soms moet je ook ergens voor uitkijken. In
de verhalen van deze week komen beide aspecten naar voren. Het volk Israël kijkt uit naar het
beloofde land en twaalf verspieders gaan op verkenning. Maar ze komen terug met een
waarschuwing: ‘Kijk uit! Het is een land vol gevaren.’ Deze week verkennen de kinderen de grens
tussen waar je naar uit kijkt, en waar je voor terugschrikt.
Week 45 – 05/11 – 09/11

Kom maar
Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4
God roept Mozes de berg Nebo op. Daar laat hij Mozes het beloofde land zien. Dan roept God
Mozes nog een keer: ‘Kom maar’. Mozes sterft en mag naar God toe. Jozua wordt de nieuwe leider
van het volk. Samen trekken ze door de rivier de Jordaan het beloofde land binnen. Met de
verhalen in deze week verkennen de kinderen de ervaring dat iemand je de hand toesteekt om je
verder te helpen.

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer gaat het
over ‘stichting Leergeld’:
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te
laten doen met sportclubs of muziekles of schoolse activiteiten. Soms
kunnen deze gezinnen geen óf pas achteraf een beroep doen op
bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel
rekenen op de steun van Stichting Leergeld.
Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:
- met een laag inkomen;
- woonachtig in de gemeente Heerenveen;
- die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen via bijzondere bijstand,
tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling;
- die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen.
Met een vergoeding van Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan de genoemde
activiteiten. Zo wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden.
Het gaat om kosten die niet of gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening
voor:
- school;
- sportclub;
- vereniging;
- kunstzinnige vorming.
U kunt contact opnemen met Nynke Hoekstra
St Leergeld Heerenveen
Postbus 533
8440 AM Heerenveen
tel: 06-42271141 bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 15.00 uur

Groepsnieuws
Groep 1/2
De afgelopen drie weken stonden in het teken van de Kinderboekenweek.
Het thema hiervan was dit jaar vriendschap. Dit sloot heel mooi aan bij de verhalen van kind op
maandag. Hier ging het ook over samen staan we sterk. In de weekopening die vorige week
verzorgd werd door groep 1 en 2 gingen de liederen ook over samen. Het ene lied was: kom in de
kring van Gods gezin, geef mij een hand en kom. Want er is plaats voor iedereen, kom in de kring.
Op dat moment hebben we met alle kinderen van de hele school die kring ook samen gemaakt.
Daarna kwam het lied laten wij nu samen, laten wij nu samen ….Het was een fijne viering.

Daarna gingen we aan de slag met het prentenboek: Robot zoekt een vriendje. De kinderen
mochten eerst alleen de voorkant van het prentenboek zien, waarna ze het vriendje moesten
tekenen van robot . Ze moesten dus raden hoe het eruit zag. Daarna las ik het boek voor en kon
elk kind aan het einde zien of hij/zij het goed had getekend. Daarna werd er de hele week nog
heerlijk geknipt en geverfd over robot.
De tweede week gingen we samen werken met groep 7 en 8. Eerst werd er door 1 kind van groep
7 of 8 een prentenboek voorgelezen aan een kleuter. Nadat ze samen het boek hadden gelezen
moesten ze over dit boek iets gaan maken met materiaal uit de kleuterklas. Al gauw zaten er 40
kinderen druk te tekenen, knutselen, met de lego of kapla of ander materiaal te bouwen. Het was
geweldig om te zien hoe mooi die grote kinderen om gingen met de kleuters en hoeveel er ook
werd samen gewerkt. Als afsluiting van die middag moesten alle bouwwerken in het midden en
moesten we raden welk boek bij welk voorwerp hoorde. Het was een bijzonder waardevolle
middag.
Hier onder de foto die hoorde bij een prentenboek:

Groep 3/4
Inmiddels gaan we alweer een aantal weken naar school. De kinderen, de juffen en de ouders
leren elkaar steeds beter kennen. De sfeer in de groep is goed. We werken hard en gaan leuk met
elkaar om.
Groep 3 kent al veel letters. De laatst geleerde letter is de oo. Dit vinden we een grappige letter
omdat deze letter op een brilletje lijkt. Groep 3 weet ook dat de oo bij de familie van de lange
klinkers hoort.
Groep 4 werkt voor de vakken rekenen en spelling op de Chromebooks. Dit gaat erg goed. Het is
ook heel handig dat Snappet zich na de les aanpast aan het niveau van het kind.
De juffen merken ook dat jullie je huiswerk voor het dictee goed leren. Ga zo door!
De afgelopen weken stond de Kinderboekenweek centraal in de klas. Het thema van de
Kinderboekenweek was ‘kom erbij’. Een mooi thema om eens na te denken over vriendschap.
We hebben ook veel groep overstijgende activiteiten gedaan.

Groep 7/8 heeft ons voorgelezen, we hebben gewerkt in ons vriendschapsboekje, een
vriendschapsarmbandje gemaakt, een speurtocht door de school en spelletjes gedaan.

Hier leest Nick ons voor (in het Fries) tijdens de voorrondes van de voorleeswedstrijd.
Gevraagd voor groep 3/4
 Leesouders.
Wij zijn op zoek naar leesouders/ leesgrootouders die ’s morgens om 08.30 uur ongeveer een
kwartier willen lezen met een groepje kinderen uit groep 3/4 . Dit om leeskilometers te
maken. Opgeven kan bij juf Aukje (a.boonstra@tjongerwerven.nl )
 Ouders die willen/ kunnen helpen bij het knutselen van een lampion.
Na de herfstvakantie start groep 3/4 op vrijdagmiddag, vanaf 13.00 uur met het maken van
een lampion. Hierbij hebben wij graag hulp van een aantal ouders. Kunt/ wilt u ons helpen met
het maken van een lampion op 2 en 9 november? Opgeven voor deze activiteit kan bij Aukje
(mailadres, zie hierboven)
Groep 5/6
We gaan inmiddels al weer 7 weken naar school en de eerste vakantie staat al weer voor de deur.
In de afgelopen weken hebben we helaas afscheid genomen van Kenzo en Emma-Lee. Ze zijn naar
basisschool de Spring! in Heerenveen gegaan. Op vrijdag 5 oktober hebben we ze met cadeautjes
uitgezwaaid.
Groep 5 heeft in de eerste 7 schoolweken al heel wat geleerd. Ze zijn met rekenen onder anderen
bezig met spiegelen, getallen tot 1000 op de getallenlijn, klokkijken en de tafels. Met spelling
behandelen we de open- en gesloten lettergrepen en woorden die eindigen op -en, -er of -el.
Groep 6 plaatst getallen tot 10.000 op de getallenlijn, maakt plussommen met getallen boven de
honderd en rekent zelfs al met kommagetallen. In de spellingslessen zijn ze bijvoorbeeld bezig met
het vervoegen van werkwoorden, woorden die eindigen op -erd en -elen en hebben ze de openen gesloten lettergrepen herhaald.
Wie onze klas binnen komt, ziet direct rechts onze woordenmuur. De woorden die in de
begrijpend-lezen-les van Nieuwsbegrip aan de orde komen, hangen daar de hele week. De juffen
gebruiken die woorden regelmatig. Op die manier leren we er heel wat nieuwe woorden bij.
We zijn nog steeds veel bezig met het geven van complimenten en spelletjes die het groepsgevoel
vergroten. Achter in de klas hangt inmiddels een grote poster waar onze klassenregels op staan.
Deze hebben we samen met elkaar bedacht. Op de poster hebben we onze handen geplakt om te
benadrukken dat het ónze regels zijn en dat we er met z’n allen aan werken.

Afgelopen maandag hebben we de paper-chain-challenge gedaan. In tweetallen kregen we 1
gekleurd a4-tje waarvan we een zo lang mogelijke papieren ketting mochten maken. De kettingen
hebben we vanaf de balustrade opgehangen om te kijken welke de langste was. Twee kettingen
hingen zelfs op de grond!
Groep 7/8
Flaeijelfeest
In het dorp was Flaeijelfeest. Flaeijelfeest dat is een dorpsfeest van Oude en Nieuwehorne . Het
feest waar iedereen en op de scholen van Oude en Nieuwehorne scholen doen dat ook en mag
iedereen in oude kleren die worden gemaakt die de kinderen dan aan om naar school te gaan . en
dan is er op zondag nog een Flaeijeloptocht en er is ook een arena en daar is vrijdag avond de
sterkste buurt en we deden allemaal spelletjes zoals touwtrekken oud Hollandse spelletjes
flaeijelhingje en allemaal van zulke spelletjes .
Van Jente Schregardus (groep 7)
Kinderboekenweek
Deze week en vorige week hadden we de Kinderboekenweek gehad. Het thema was kom er bij. De
opening was in het speellokaal. We waren in groepjes verdeeld en we hebben een speurtocht
gedaan.
Er hingen bekende vrienden door de hele school, die vrienden moesten we bij elkaar zoeken met
het groepje. We moesten ook een poppetje inkleuren die nu in de gang hangen. We hebben nog
meer activiteiten gedaan zoals
voorlezen bij de kleuters, voorlezen aan je school broertje of zusje we hebben ook nog een
voorleeswedstrijd op vrijdag 19 oktober om 13 uur de ouders zijn ook welkom.
Het was een geslaagde Kinderboekenweek.
Van Ellen en Jildou.

Bijlagen

Startdata: 5, 6 en 8 november.
Inschrijven: https://ateliersmajeur.nl/cursussen/ en dan in de blauwe balk kiezen voor
kunstateliers.

2x per jaar een periode van 2 weken snuffellen aan de Heerenveense sportwerld.
Dát zijn de sportsnuffellessen!

Heel veel Heerenveense sportaanbieders, bieden in de periode 5 t/m 19 nov
2018 unieke sportsnuffellessen aan waar uw kind gratis aan kan deelnemen.

Het overzicht van alle lessen kunt u eenvoudig bereiken via onderstaande link, en
het aanmelden is net zo gemakkelijk!

Meer informatie en aanmelden?
Ga naar: https://scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/sportsnuffellessen

