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Vrijdag 9 november
Wijbrandischool,
Oudehorne
0513 – 542300
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
Schoterlandseweg 19, 8413 NM Oudehorne
www.meesterswijbrandischool.nl
Belangrijke data
Datum

Activiteit

9 november
19 november
21 november
22 november
23 november
5 december
19 december
21 december

Oud papier halen, fam. Heida
Weekopening groep 5/6
MR vergadering, 19.30 uur
OR vergadering, 19.30 uur
Schoolinfo nr. 6 met groepsnieuws
Sinterklaasfeest Wijbrandischool
Kerstviering Wijbrandischool
Leerlingen om 12.00 uur vrij: Kerstvakantie

7 januari
10 januari

Einde kerstvakantie, start school
Leerlingen vrij i.v.m. Personeelsdag Tjongerwerven

Locatie

Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Kerk Oudehorne

Van de directie
Onderhoud school(gebouw)
Zoals vermeld in de vorige Schoolinfo
zijn ze in de herfstvakantie bezig
geweest met het schoolplein. Het zand
onder het klimtoestel is vervangen
door houtsnippers en de zandbak
(entree schoolplein) is ook gevuld met
houtsnippers. De boomstammen
rondom het klimtoestel zijn vernieuwd
en ook op het kleuterplein is
onderhoud gepleegd. Ook zijn slechte
stukken schoolplein opnieuw bestraat,
dit moet nog afgemaakt worden. In het
voorjaar zullen ook slechte gedeeltes
van de houten hokken naast school vervangen en geschilderd worden. Daarna is het ook de
bedoeling om binnen in school verder te gaan. Eerst willen we de toiletten van groep 3 t/m 8
aanpakken en daarna ook die van groep 1/2. We houden u op de hoogte!
Vrijwillige ouderbijdrage
Alle voor het onderwijs noodzakelijke activiteiten en materialen worden door de school uit de
Rijksbekostiging betaald. Daarnaast biedt de Wijbrandischool de leerlingen tal van activiteiten. U
kunt daarbij denken aan het sinterklaasfeest, kerstviering, ouderavonden, sportactiviteiten, laatste
schooldag enz.
De Rijksbijdrage is helaas niet toereikend om al deze extra activiteiten te kunnen betalen. Daarom
vragen wij jaarlijks een vrijwillige bijdrage voor de bekostiging van deze activiteiten. Het bedrag is
door het schoolteam in overleg met de oudercommissie vastgesteld. Het staat u natuurlijk vrij om
meer te geven.
De ouderbijdrage 2018-2019 bedraagt, net als voorgaande jaren, € 25,00 per leerling. Wij
ontvangen deze bijdrage graag voor 1 december 2018.
U kunt uw bijdrage overmaken op het Ibannummer:
NL87RABO.0351.4006.80
t.n.v. Meester S. Wijbrandischool
o.v.v. Ouderbijdrage 2018-2019
Wilt u bij betaling de naam (namen) van uw kind(eren) vermelden?
Hoewel de bijdrage een vrijwillig karakter heeft, zouden wij deze bijdrage van u niet graag willen
missen. Mocht het voor u een bezwaar opleveren om dit bedrag te betalen, dan kunt u contact
opnemen met de schooldirecteur.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman, directeur Wijbrandischool.

Nieuws
Kerstviering
De kerstviering van de Wijbrandischool is dit schooljaar op woensdagavond 19 december. De
viering zal plaatsvinden in de kerk in Oudehorne. Meer informatie + een
uitnodiging ontvangt u later, u kunt de datum alvast noteren.
Bedankje juf Hinke
Kijk deze foto!! Zo startte vorige week donderdag mijn 40- jaar-juf-zijndag!
Wat hebben jullie er een geweldige dag en avond van gemaakt. In elke
klas werd ik ontvangen met een high tea. Daarbij moest ik kijken,
luisteren, voelen, dansen, puzzelen, taart eten, thee drinken en cadeautjes
ontvangen.
En 's middags kwam er een goochelaar waarbij we ons steeds afvroegen:
HOE KAN DAT NOU?
Iedereen super bedankt!
Vr.gr. van juf Hinke
Groep 1/2
Woensdagmiddag 14 november speelgoedmiddag: uw kind mag speelgoed van thuis meenemen
om daar met een vriend(innet)je 's middags mee te spelen.
Maandagmorgen 19 november inloop van 8.15 – 8.40 uur : u mag dan even een spelletje doen met
uw kind en werkjes die in de klas hangen bekijken.
Groep 3/4
Volgende week is het de Friese tandenpoetsweek. Op dinsdag 13 november om 10.30 zullen
studenten van de opleiding tandartsassistenten van de Friese Poort te Leeuwarden. Zij zullen een
les gaan verzorgen over het project houd je mond gezond.
Ook zijn we begonnen met veilig en vlot oefenen, dit doen we samen met leesmoeders, leesjuf en
leesmeester. Dit is om het leestempo te bevorderen. Graag ook thuis blijven oefenen!
Groep 7/8
Maandag 12 november krijgen de kinderen van groep 7&8 preventielessen betreft alcohol en
roken. Er komt een gastdocent van de stichting Voorkom. Deze les vindt plaats onder schooltijd.
Voor meer informatie betreft dit onderwerp kunt u kijken op de website www.voorkom.nl
Woensdag middag 21 november is de doemiddag van het Bornego College.
De kinderen worden met de bus opgehaald en weer terug bij school gebracht.
Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:
12.45 uur inloop Bornego junior
13.00 uur ontvangst in aula
13.15 uur tot 15.30 uur volgen van drie verschillende lessen.
Wanneer er ouders zijn die het leuk zouden vinden om deze middag mee te gaan, u bent van harte
welkom. U kunt zich opgeven bij juf Tineke.

Website school
De website van onze school proberen we zo actueel mogelijk te houden. We plaatsten regelmatig
foto`s van activiteiten. Het is leuk om deze te bekijken. Onlangs heeft iedereen de inlog en
wachtwoord nogmaals ontvangen. Wanneer dit aan uw aandacht ontsnapt is, horen wij dit graag.
Dan sturen wij u de informatie nogmaals toe.

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
Week 46 – 12/11 – 16/11

Ben jij een engel?
Rechters 13 1-23
Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. Er
breken donkere tijden aan voor Israël: Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft in plaats van te leven
volgens Gods wet. De Israëlieten worden overheerst door de Filistijnen. In die tijd komt er een
engel bij een vrouw met een bijzonder bericht: Ze zal een zoon krijgen en hij zal een begin maken
met de bevrijding van zijn volk. Simson is zijn naam.
Week 47 – 19/11 – 23/11

Wordt het daar beter van?
Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5
Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar wordt
het beter als je geweld gebruikt?

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer willen we
de visie en missie van de school onder de aandacht brengen:

Visie en missie
Waar staan wij voor?
Wij zijn een Christelijke basisschool die er voor staat dat de leerlingen en de leerkrachten zich
veilig voelen bij ons op school. Dit doen we door een goed en fijn pedagogisch klimaat op school te
creëren. Wij vinden dit een voorwaarde om de volgende stap te kunnen zetten in ieders
ontwikkeling. Hierbij kijken wij naar de individuele ontwikkeling en de eigenheid van iedere
leerling en leerkracht.
Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders?
Leerlingen zijn voor ons zelfdenkende nieuwsgierige jonge mensen met hun talenten en
beperkingen. Afhankelijk van hun leeftijd/ontwikkeling kunnen ze meedenken en verantwoordelijk
zijn voor hun ontwikkeling. Wij zien leerlingen als een belangrijke schakel in de veiligheid op
school. Ouders zijn voor ons partners die meedenken over de ontwikkeling van hun kind. Ze zijn
experts wat hun kind betreft. Onderwijskundig zijn leerkrachten de experts. De ouder – kind –
leerkracht relatie vinden wij belangrijk. Wij zien ouders als zeer betrokken bij schoolactiviteiten.
Deze ouder-betrokkenheid is op basis van vertrouwen.
Onze belofte aan leerlingen en ouders
Als je bij ons op school zit beloven wij dat je keuzes mag maken. Eigen verantwoordelijkheid
(nemen) vinden wij erg belangrijk. Je mag bij ons jezelf zijn en je wordt gezien. Je mag je talent
ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Wij willen graag een uitdagende, motiverende leeromgeving
bieden, hierin hopen we dat je nieuwsgierigheid geprikkeld wordt en je mag meedoen en

meedenken in je eigen (doorgaande) leerproces. Ten slotte beloven wij ook dat er een klimaat is
waarin wij je uitdagen om zelfstandig te werken en om samen te werken!
Aan u als ouder(s)/verzorger(s) beloven wij dat wij samen met u verantwoordelijk zijn voor de
ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Op onze school staat de deur open voor u als ouder
en willen we graag laagdrempelig zijn.
Bij ons op school zijn wij de experts op onderwijskundig gebied, dat mag u van ons verwachten.
Wij verwachten van u dat u ons helpt om uw kind goed in beeld te krijgen. Zo proberen wij uw
kind optimaal te bedienen.
Kortom:
Wij willen bij ons op school kwaliteitsgericht en uitdagend onderwijs aanbieden waarbinnen we
gezamenlijk leren. Hierbij hanteren we het principe: ‘Ieder kind is anders, tenzij het tegendeel
bewezen is!’

“Ieder kind is anders, tenzij het tegendeel bewezen is.”

Door scrollen a.u.b. voor de bijlage(n)

Bijlagen

.

