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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Locatie

4 november
6 november
10 november
14 november
14 november
18 november
18 november
19 en 21 november
21 november
25 november
27 november
5 december
9 december
20 december

Weekopening
Nationaal Schoolontbijt
Kerk-School-Gezinsdienst
Jan Hendrik afwezig i.v.m. OMT
OC vergadering, 19.45 uur
Leerlingen vrij i.v.m. administratiedag leerkrachten
Schoolinfo nr. 6
Facultatieve oudergesprekken
Schoolarts 5 jarigen, Jan Hendrik afwezig
Weekopening
MR vergadering, 19.30 uur
Sinterklaas op school
Schoolverpleegkundige groep 7
Leerlingen 12.00 uur Kerstvakantie

Speellokaal
Wijbrandischool
Kerk Oudehorne
Donkerbroek

Wijbrandischool
Wijbrandischool
Speellokaal
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Van de directie
Start Parro!
Zoals u weet gaan wij op school werken met Parro!
Doet u met ons mee? Binnenkort ontvangt u van
school een e-mail met een uitnodiging, zodat u ook
Parro kunt gebruiken. Deze fantastische app geeft ons
veel voordelen. Het wordt voor ons heel makkelijk om
u op de hoogte te houden. Onze berichten komen
direct aan én kun je - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken! Bekijk de leukste momenten
van je kind.
Wat nu?
Zoek ‘Parro’ op in de Apple App Store of Google play store op je telefoon en/of tablet. Voor
computer of Windows Phone: Ga naar https://talk.parro.com.

Volgende week ontvangt u de uitnodiging van de leerkracht om toe te reden.
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman, directeur.

Nieuws
Kerk-school-gezinsdienst
Zondagochtend 10 november a.s. om 09.30 uur is de jaarlijkse kerk-school-gezinsdienst. Dit is een
kerkdienst georganiseerd voor en door kinderen. Het is laagdrempelig en iedereen is welkom! Het
thema is ‘Let it grow’. Verschillende kinderen hebben een rol of taak deze dienst.
Hulp gevraagd
We zijn op zoek naar ouders die een handje kunnen/willen helpen bij het
inpakken van de bloembollen voor de KSG dienst. Dit is donderdag 7
november om 8.30 uur in de Vallei. Hier zullen dan ook vrijwilligers van de
kerk bij aanwezig zijn. Maar zij willen dit graag samen met ons als ouders van school doen. Dus wie
kan, graag even meehelpen. Iedereen is welkom.
Vele handen maken licht werk...

Ouderavond KiVa 29 oktober jl.
Dinsdagavond 29 oktober jl. was de ouderavond met als onderwerp ‘KiVa’. KiVa is onze nieuwe
methode voor sociaal emotioneel leren. Dit vinden wij als school erg belangrijk. Als school kijken
wij terug op een positieve mooie avond met een goede opkomst. Het is erg lastig om een
samenvatting te geven van deze avond. Wel wil ik hier de tips voor ouders en leerkrachten
plaatsten m.b.t. pesten. Essentieel is een goede samenwerking tussen ouders en school!

Nationaal Schoolontbijt woensdag 6 november
Woensdag 6 november is het Nationaal Schoolontbijt. Als school gaan wij
dan samen ontbijten. Groep 1 t/m 6 ontbijt op school samen met de
leerkrachten en enkele ouders van de OC. Groep 7/8 gaat ontbijten met de
burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen op het
gemeentehuis!

KiVa thema 3
Volgende week starten we met het derde thema van KiVa.
Groep 1 t/m 4:
Wat gaan we doen?
Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen. In de ene groep voel je je
fijn en in de andere misschien niet. Fijne groepen ondernemen samen
activiteiten en er heerst een goede sfeer. Problemen worden er samen
opgelost! In het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken we naar manieren waarmee we kunnen
voorkomen dat er kinderen alleen over blijven en kunnen zorgen dat anderen ook meedoen. Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat de groep fijn is voor iedereen?
KiVa thuis
Maak samen met jouw kind(eren) een portret van jullie groep (gezin). Vul een groot vel papier met
foto’s, tekeningen en beschrijvende steekwoorden. Laat de ideeën uit je kind(eren) zelf komen.
Hoe groot is jullie groep? Wat doen jullie allemaal samen? Wat vinden jullie belangrijk? Hang het
portret op een mooie plek op!
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…kunnen uitleggen wat een groep is;
…kunnen voorbeelden van een fijne groep geven;
…ervaren hoe het is om deel van een groep te zijn;
…begrijpen hoe een groep invloed kan hebben op je gevoel;
…weten dat het fijn is voor anderen om bij de groep betrokken te raken;
…willen een bijdrage leveren aan een prettige sfeer in de groep.
Groep 5 t/8:
Wat gaan we doen?
Thema 3 staat in het teken van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Om betekenis te
kunnen geven aan iemands woorden is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar diegene zijn
of haar houding en gezichtsuitdrukking. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt. Jullie
kinderen oefenen met het uitbeelden en herkennen van emoties. Daarnaast leren ze jij-taal om te
zetten in ik-taal en dit toe te passen in verschillende situaties.
KiVa thuis
Bedenk samen met jouw kind(eren) een lijst van 5 tot 10 emoties. Beeld vervolgens om de beurt
een emotie uit. Welke emotie is er uitgebeeld? Waaraan kon je dat zien?
Tip: Probeer ook eens de verschillende emoticons uit te beelden!
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…weten wat communicatie is;
…herkennen problemen bij communicatie;
…weten wat ik- en jij-taal is;
…kunnen ik-taal gebruiken;

…weten wat ze moeten doen om zich bij een groep aan te sluiten;
…weten wat ze kunnen doen om anderen te helpen bij een groep aan te sluiten;
…weten dat ik-taal nuttig is als ze zich bij een groep aansluiten;
…kunnen reflecteren op de sfeer in de groep.
Leerlingen groep 1/2 brengen bij de sporthal
De leerlingen van groep 1/2 worden op dinsdag en donderdag gebracht door hun
ouders/verzorgers bij de gymzaal. Er is ons verzocht om niet meer over de stoep te fietsen. Dit
i.v.m. de verkeersveiligheid. Ook willen we u als ouder/verzorger vragen de gymzaal te verlaten
wanneer de gymles begint. De gymles begint om 08.30 uur. Dit op verzoek van juf Dorien
(beweegcoach) en de leerkrachten van groep 1/2.
Poetsles groep 3
Dinsdag 5 november is er een poetsles voor groep 3. Het is namelijk de ‘Friese
tandenpoetsweek’ en er wordt een instructie poetsles gegeven. We leren meer
over het gebit. Deze les wordt verzorgd door studenten (tandartsassistenten in
opleiding).
Maandag 18 november
Maandag 18 november zijn de leerlingen vrij. Als school hebben wij een
zogenaamde ‘administratiedag’. Deze dag is enkele schooljaren geleden op de
Wijbrandischool geïntroduceerd om de werkdruk onder leerkrachten te
verlagen. Ze hebben we een hele dag om:
- de facultatieve oudergesprekken voor te bereiden;
- toetsen na te kijken te analyseren en evalueren;
- lessen voor te bereiden;
- overleg te plegen over de doorgaande lijnen;
- schoolontwikkeling vorm te geven;
- en alles waar we anders niet aan toe komen…

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer gaat het
over het klimaat binnen onze school.
Het klimaat
Sinds dit schooljaar zijn wij een KiVa school. KiVa is een programma voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op de basisschool. KiVa richt
zich op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale
veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel. Het motto
van KiVa luidt dan ook: ‘ Samen maken we er een fijne school van!’ Zowel in
de onder- als in de bovenbouw werken we met KiVa vanuit tien thema’s.
Om de twee à 3 weken hebben we een weekopening. Deze opening is met
alle groepen gezamenlijk. Er wordt een (bijbel)verhaal verteld, samen
gezongen en de jarigen worden in het zonnetje gezet. Eens in de maand hebben we ook een
schoolbroertje – schoolzusje activiteit: een jongere leerling is gekoppeld aan een oudere leerling.

Samen doen ze een spelletje, gaan ze lezen of maken ze iets. We vinden het belangrijk dat we
‘oog’ hebben voor elkaar.
Wij keuren als school pesten ten zeerste af. Wij spreken dit ook uit in de klassen. We helpen zowel
de gepeste leerling als wel de leerling die pest. In ons anti-pest protocol (te vinden op onze
website onder documenten) wordt beschreven hoe wij omgaan met pesten op school.

E-mailadressen leerkrachten Wijbrandischool
Juf Henny
Juf Lucie
Juf Aukje
Juf Annet
Juf Joke
Juf Geartsje
Juf Renske
Juf Tineke
Juf Ellen
Juf Wietske

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
Onderwijsassistent

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
w.houten@tjongerwerven.

juf Hinke
Meester Jan Hendrik
Meester Sietze
Juf Renske
Marijke van Delft

Flexpool
Directeur
Conciërge
Intern begeleider
Administratief medewerker

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

Kind Op Maandag
Week 45 – 04/11 – 08/11

Zorg voor mij
Genesis 21: 1-21, 22: 1-19 en 23: 1-20.
Hagar wordt met haar zoon Ismaël de woestijn in gestuurd. Abraham wordt met
zijn zoon Isaak de berg op gestuurd. Wie zorgt nog voor kinderen, als hun
ouders dat niet kunnen? Wie zorgt voor ouders, als ze niet weten hoe het verder moet?
Week 46 – 11/11 – 15/11

Wat is het waard?
Genesis 24: 1-67 en 25: 19-34
De knecht van Abraham moet een vrouw zoeken voor Isaak. Hij vindt Rebekka ver weg, en zij laat
alles achter om haar nieuwe leven te beginnen. Later wordt Rebekka moeder van twee jongens,
die ook twee volken zijn. Esau verkoopt zijn rechten voor een kop soep.

Citaat:

(bron: Facebook)

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

Bijlagen

Start Sint Maartenfeest
Waar denk jij aan bij Sint Maarten? Snoepjes verzamelen en liedjes zingen? Wist jij dat
Sint Maarten eigenlijk gaat over samen delen? En over elkaar helpen?
Op maandag 11 november is het traditionele Sint Maarten-lopen. Als nieuw initiatief wil
pg De Regenboog graag alle kinderen uit Oude- en Nieuwehorne en omliggende dorpen
uitnodigen om met elkaar dit feest te starten!
Om 17.00 uur komt Sint Maarten zelf met ons het feest beginnen en zingen we uiteraard
met elkaar de mooiste Sint Maartenliedjes. Daarna gaan we rond 17.15 uur met de
verlichte lampionnetjes naar buiten. Iedereen kan dan naar zijn of haar eigen buurt om
daar een tocht langs de huizen te maken. Kom je met ons meevieren?
Waar: kerk in Nieuwehorne
Tijd: 17.00 uur op maandag 11 november

Elf november is de dag
Dat mijn lichtje
Dat mijn lichtje
Elf november is de dag
Dat mijn lichtje branden mag
Twaalf november is de dag
dat ik mag snoepen
dat ik mag snoepen
Twaalf november is de dag
dat ik mag snoepen de hele dag

