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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Locatie

30 november
Sinterklaassprookje groep 5 – 8
Heerenveen
3 december
Weekopening
Wijbrandischool
5 december
Sinterklaasfeest Wijbrandischool
Wijbrandischool
7 december
Schoolinfo nr. 7
12 december
Jan Hendrik afwezig i.v.m. OMT
Donkerbroek
14 december
Geartsje jarig
17 december
Weekopening
19 december
Kerstviering Wijbrandischool
Kerk Oudehorne
21 december
Leerlingen om 12.00 uur vrij: Kerstvakantie
27 december
Hinke jarig
--------------------------------------------------------------------------7 januari
Einde kerstvakantie, start school
10 januari
Leerlingen vrij i.v.m. Personeelsdag Tjongerwerven

Van de directie
Na een lange periode van mooi en warm weer lijkt het nu echt
winter te worden. Elk seizoen heeft z`n charme, maar een
nadeel van deze periode is de griep(golf). Op school beginnen
wij dit te merken, elke morgen zijn er wel een paar telefoontjes
van ouders/verzorgers die hun kind(eren) afmelden. Natuurlijk
kunnen ook leerkrachten geveld raken door de griep. Vorige
week was Annet ziek. Dit hebben wij opgelost door de
flexibiliteit van Hinke (flexpool) en Tineke (duo-collega). Dit
schooljaar hebben wij extra formatie gekregen middels de uren
van Hinke. In eerste instantie zijn deze uren voor kortlopend
ziekteverzuim en werkdrukverlaging.
Omdat de komende weken en maanden er procentueel meer kans is op ziekte hanteren wij de
volgende uitgangspunten.
- Op maandag, dinsdag en woensdag staat Hinke voor de betreffende groep in geval van ziekte;
- Op donderdag en vrijdag wordt eerst Hinke gepolst of zij de betreffende collega kan vervangen.
Eventueel wisselen we dan van werkdagen;
- Wanneer Hinke niet kan, vragen we de duo-collega van de betreffende groep om in te vallen;
- Naast de flexpool is er ook nog een (korte!) lijst met invallers, wellicht is hier nog iemand
beschikbaar;
- Wanneer dit ook niet lukt, kijken we naar de ambulante mensen (mensen zonder groep), kunnen
zij een dag (maximaal 1) voor de groep staan of hebben zij deze dag andere afspraken of
verplichtingen?;
- Wanneer dit ook niet mogelijk is, proberen wij de groep te verdelen over meerdere groepen. Dit
doen we maximaal 1 dag. Let op: soms is het organisatorisch niet mogelijk om een groep te
verdelen over meerdere groepen. Je kunt hierbij denken aan uitstapjes, toetsen of gastlessen etc.
- Wanneer bovengenoemde uitgangspunten uitgevoerd zijn en er is nog steeds geen oplossing,
kunnen wij in het uiterste geval de betreffende groep ‘naar huis sturen’ zoals dat heet.
Vanzelfsprekend heeft dit niet onze voorkeur, maar zoals u kunt lezen hebben wij dan meerdere
oplossingen geprobeerd. In dit geval rekenen wij op uw begrip en medewerking. Ik hoop dat het
niet zover hoeft te komen. Wel vind ik het belangrijk dat u op de hoogte bent van de
uitgangspunten in deze gevallen. Wanneer wij dit een dag van te voren weten, communiceren wij
dit via de e-mail, op de dag zelf zullen we de telefoonboom (zie Schoolgidsje) in werking zetten.
Wanneer u over bovenstaande tekst nog vragen of opmerkingen heeft,
hoor ik dit graag. Voor meedenken of creatieve oplossingen, ga ik ook
graag in gesprek.

Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman, directeur
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl

Nieuws
Luizencontrole
Aanstaande maandag (26 november) is er een extra
luizencontrole. Het verzoek is om uw kind(eren) met schoon
haar en zonder ingewikkelde kapsels naar school te sturen.
Dit maakt het werk van de luizenpluizers een stuk
eenvoudiger. Alvast bedankt voor uw medewerking.
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.

Denktankmomenten
Dit schooljaar is oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid één van de onderwijskundige
speerpunten uit het onderwijskundig jaarplan. Als school zijn wij op zoek hoe wij hier handen en
voeten aan kunnen geven. Vanzelfsprekend zijn wij ook benieuwd hoe u hier als ouder over denkt.
Hoe kun je het nu over oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid hebben als je niet met ouders
in gesprek gaat. Vanzelfsprekend gebeurt dit wel in de MR en in de OC. Maar om meer mensen de
gelegenheid te geven organiseer ik twee denktankmomenten de komende tijd.
Op de volgende momenten is er een denktankmoment met als onderwerp oudercommunicatie en
ouderbetrokkenheid:
- Woensdagavond 12 december van 19.30 uur tot 20.30 uur;
- Woensdagavond 16 januari van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Graag van te voren opgeven i.v.m. voldoende animo. U kunt u opgeven middels
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl

`tjong®talent op de Wijbrandischool
In januari 2019 gaan we starten met de talentklassen `tjong®talent op de
woensdagmiddag. Na een inventarisatie onder leerlingen en ouders zijn we nu
druk bezig om de lessen voor te bereiden. We zijn erg blij dat we met de
leerlingen in groep 3/4 thematisch aan de slag kunnen en in de groepen 5 t/m
8 groepsoverstijgend. We hebben er zin in!
School in Sinterklaasstijl
Onderstaande foto`s laten zien hoe mooi de school versiert is door de leden van onze
oudercommissie. Complimenten, het ziet er feestelijk uit.

Sinterklaas op de Wijbrandischool
Woensdagochtend 5 december komt sinterklaas met zijn piet bij ons op school. Rond 09.00 uur `s
ochtends hoopt hij hier te zijn. In de groepen 1 t/m 4 komt hij op visite, ook laat hij zijn gezicht nog
even zien in de groepen 5/6 en groep 7/8. Tijdens deze dag moet je gewoon je eigen pauzehap en
lunchpakket meenemen. De surprises worden vanaf maandag 3 december in de hal
tentoongesteld.
Kerstviering
De jaarlijkse Kerstviering is dit jaar in de kerk in Oudehorne en wordt gehouden op
woensdagavond 19 december. We starten om 19.00 uur. U bent samen met uw kind(eren) van
harte uitgenodigd. Meer informatie volgt nog.

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 48 – 26/11-30/11

Geen haar op mijn hoofd…
Rechters 16: 1–21
Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden, want
dat is het teken dat hij bij God hoort. Als Delila blijft aandringen, vertelt Simson het haar toch.
Terwijl hij slaapt, laat Delila zijn haren afscheren zodat Simson zijn kracht verliest.
Week 49 – 03/12-07/12
Tel je mee?
Lucas 1: 5-56
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat
cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel

een engel verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel:
Zij, een gewoon meisje uit Nazaret, wordt de moeder van Jezus.

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer gaat het
over medezeggenschap.
Medezeggenschapsraad
Door middel van de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten invloed
uitoefenen op de besluitvorming op schoolniveau.
De MR geeft adviezen en/of instemming over voorgenomen beleid, bevordert openheid en
onderling overleg en waakt voor discriminatie. Hierbij staan de belangen van de ouders centraal.
De MR is dus een belangrijke schakel tussen school en ouders.
De MR bestaat uit 4 leden; twee ouderleden (Andries de Vries en Mandy van Ooijen) en twee
personeelsleden (Lucie de Jong en Renske Muizelaar). De directeur wordt regelmatig door de MR
uitgenodigd om een toelichting te geven op actuele zaken.
Gezamenlijke medezeggenschapsraad
In de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd.
Via de GMR kunnen ouders en leerkrachten invloed uitoenen op de besluitvorming van het
bestuur op bovenschools niveau. De GMR heeft in totaal 10 leden en komt éénmaal per maand
bijeen. Namens onze school zit Henny Dijkshoorn in de GMR.

Groepsnieuws
Groep 1/2
Deze week zijn we natuurlijk begonnen met het thema Sinterklaas. Toen de kinderen afgelopen
maandag binnen kwamen, was de hele school al prachtig versierd. Een grote Piet ligt bij ons in de
klas op de verwarming en in de gang zit er één op de pakjes. Ook staat er een open haard met
lampjes die op vlammen lijken. Voor en naast de haard staan veel cadeaus.
Met de kinderen zijn we o.a. bezig geweest met het sorteren van cadeautjes. We hebben
cadeautjes bij elkaar gezocht die ingepakt waren in hetzelfde inpakpapier. Daarnaast hebben
leerlingen uit groep 2 gekeken of ze ook nog konden kijken naar een andere manier van ordenen.
Er stond namelijk ook nog een letter, een cijfer of een aantal stippen op het pakje. Dus alle pakjes
met letters werden bij elkaar gezocht. Idem die met cijfers en ook de cadeautjes met stippen.
Op de cadeautjes stonden de letters s en p. In de mand zaten spullen die met een s of een p
begonnen. We luisterden goed naar de beginletter van het voorwerp en legden het onder het
cadeautje met de beginletter.
Het thema Sinterklaas is in veel hoeken terug te vinden. In de huishoek liggen weer Sinterklaas- en
Pietenkleding. Sint loopt met zijn Pieten regelmatig door de klas en brengt de spelende kinderen
een “bezoek”. Met de kapla worden stoomboten gebouwd. Er mogen als de boot klaar is ook nog
Pieten en cadeautjes aan boord worden gebracht.
We hebben al gehoord dat Sint en Piet op 5 december bij ons op school zullen komen. Dus

volgende week gaan we bedenken welke spelletjes we gaan doen en welke liedjes we voor hen
zullen zingen.
Dat moet natuurlijk nog wel even goed geoefend worden… Maar we hebben er zin in!

Groep 3/4
De sint spanning begint al langzaam toe te nemen in groep ¾. Op school zijn er pietenplaatjes
bezorgd. De kinderen krijgen elke dag een plaatje en mogen ook onderling ruilen. We gaan er een
memory spel mee doen...
Volgende week gaan we verder werken over de sint. Onze posthoek is nu ook een inpakhoek
geworden en ze mogen er een brief schrijven of een verlanglijstje schrijven.. Deze brief is dan voor
sinterklaas. Ook hebben we nu een fietsenwinkel en werkplaats in de klas. Zo leren we steeds
meer over de fiets. Zo leren we ook het liedje zwarte piet ging uit fietsen..... wat toepasselijk..
Rekenen: Groep 3 leert nu splitsen zonder plaatjes. Dit leren we met pepernoten..En we gaan ze
natuurlijk ook een keertje opeten. . Ook leuk om thuis te oefenen. Bijvoorbeeld er gaan 12
pepernoten in de machine, links vallen er 7 in, hoeveel vallen er dan rechts?
Groep 4: Tafel van de week: 3. We starten volgende week met de tafel van 3. Ook leuk om met
pepernoten te oefenen.. Ook gaan we oefenen met tijdsbesef. Hoeveel uur later? Het huiswerk zal
hier ook over gaan... Vorige week ging het over sommen met de boogjesmethode. Dit is rekenen
op de getallenlijn. Voor veel kinderen nog lastig.
Lezen groep 3: Het is de bedoeling dat de kinderen inmiddels de woorden vlot kunnen lezen. Er
mag nog wel worden gehakt en geplakt in het hoofd maar niet meer hardop. Daarom oefenen we
(bijna) elke morgen met lezen op tijd..
De normering voor kern 5 is als volgt:

Lezen groep 4: We oefenen vooral op tempo lezen en op toon lezen. In het huiswerkmapje zal ik
ook extra woordlijsten doen. Zodat de kinderen ook thuis kunnen racelezen.
Maar we genieten nu vooral van sint en zijn pieten en leren veel van elkaar. Wij hebben veel zin in
het sinterklaasfeest.

Groep 5/6
We zijn inmiddels weer in een spannende, drukke, maar voor de meesten een mooie tijd
aanbeland. Sinterklaas is inmiddels weer in Nederland en de kinderen van groep 5 en 6 mogen
hem ook dit jaar weer helpen door een cadeau, surprise en gedicht voor een medeklasgenoot of
juf te maken. De lootjes zijn inmiddels al getrokken.....spannend! Vanaf 3 december kunt u de
verschillende creaties weer bewonderen in ‘de schatkamer’.
In aanloop op deze tijd, hadden we ook al een mooi feest op school: het jubileum van juf Hinke.
Wat een mooie dag! Met de hele school juf Hinke ophalen, gezellig spelletjes doen, high tea met
juf Hinke en een ‘coole’ goochelshow hebben ook wij ontzettend genoten van deze dag.
Groep 5
Met rekenen hebben we inmiddels 3 blokken afgerond. Hierin zijn we bezig geweest met tellen
met/zonder sprongen tot 1000, getallen op getallenlijnen tot 1000 plaatsen, tafels van 3, 6 en 9,
staafgrafieken aflezen, spiegelen en analoge en digitale tijden. De komende tijd gaan we werken
aan het splitsen en samenstellen van getallen (200+40+8=248), verhaalsommen, plus- en
minsommen tot 1000, lengtes berekenen en de positie in de ruimte bepalen.
Met spelling zijn we nog druk bezig met de ‘mollen’ en ‘molen’ woordjes. Leerlingen leren goed
naar het woord te luister, het woord in stukken te hakken, te bedenken wat hoor ik en welke regel
hoort daarbij, het woord op te schrijven en vervolgens het woord nog te controleren. Bijv.
‘mollen’: ik hoor “mollen”, ik hak ‘mo-len’, ik hoor een korte klank (o) en dus moet ik twee
medeklinkers schrijven (ll). De leerlingen kunnen dit steeds beter toepassen, knap!
Groep 6
Ook groep 6 heeft inmiddels 3 blokken afgerond. Zij zijn bezig geweest met plus- en minsommen
in stapjes en verkort onder elkaar uitrekenen, deelsommen, keersommen als 6x32, breuken (3/5
van 150 is..), tellen met sprongen tot 10.000, getallen op de getallenlijn tot 10.000,
verhoudingstabellen, analoge en digitale tijden en tijdsduur berekenen.
De komende tijd gaan we verder met het ‘verkort’ uitrekenen van de plus- en minsommen onder
elkaar, het invullen van verhoudingstabellen, keersommen als 3x234, het uitrekenen van de
oppervlakte van verschillende figuren, breuken aanvullen tot een hele en gewichts- en
inhoudsmaten.
Ook groep 6 is momenteel druk bezig met het oefenen van ‘mollen en molen’ woordjes.
We hebben gemerkt dat het grootste deel van de leerlingen de tafels t/m 10 niet beheerst. De
meeste leerlingen hebben in groep 4 wel heel veel tafels ‘behaald’, maar deze kennis zakt helaas
weer weg. We zijn wekelijks bezig met het herhalen van de tafels, maar dit lijkt niet afdoende. We
zouden het daarom fijn vinden dat de leerlingen ook thuis weer tafels gaan oefenen. Iedere
dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen de kans om de tafels op te laten ‘toetsen’ (opzeggen
en door elkaar). Zou u af en toe uw kind willen stimuleren en/of willen helpen om de tafels samen,
alleen of bijv. op de computer te oefenen.
Groep 7/8
Ook in groep 7&8 hebben we de afgelopen periode weer veel gedaan. In groep 7&8 zijn we met
rekenen bezig met breuken, procenten, staartdelingen en verhoudingstabellen. We hebben een
doelenbord (zie foto) in de klas waarop de kinderen zelf kunnen aangeven hoever ze met een
leerdoel zijn. De leerling wordt zo zelf mede eigenaar van het leerproces en er kan zo gericht extra
instructie en hulp gegeven worden.

Met aardrijkskunde werken we aan de wereld, we zijn al druk aan het leren voor de topografie
toets. Ook werken alle kinderen aan leervragen over een land dat ze zelf gekozen hebben. De
kinderen geven elkaar hierover ook tips en tops. Er wordt met veel enthousiasme aan gewerkt.
We zijn al veel al veel nieuwe dingen over verschillende landen te weten gekomen.
Ook hebben alle kinderen via google classroom een presentatie over zichzelf gemaakt. Deze
presentatie zijn ze momenteel aan het presenteren aan de klas. We leren iedere dag weer veel van
elkaar.

Groep 8 is al druk aan het oriënteren op het vervolg onderwijs. Afgelopen woensdagmiddag zijn ze
met de bus naar de doemiddag van het Bornego College geweest.

Het Bornego college
We werden op gehaald met de bus, samen met de Sevenaar.
We werden daar in groepjes verdeeld
Toen dat klaar was gingen we naar meneer (Marco) Schots
Die gaf wiskunde toen dat klaar was gingen we naar mevrouw (Inge ) van der zwam.
Gaf Nederlands, ze heeft ook op de Sevenaar gewerkt. We hadden op school gekozen wat we
wouden doen je kon uit heel dingen kiezen Ellen ,Marije ,Like ,Sian en Jildou gingen naar moleculair
koken, daar moest je proefjes doen met eten het was super leuk!!!!!!!!!!!!!!!!!!
groetjes ellen en jildou
De workshop op de bornego.
We werden om 12:15 opgehaald met de bus toen gingen we naar het Bornego toe.
Toen waren we in een zaal en daar zongen leerlingen van de Bornego toen moesten we een bordje
volgen waar onze school op stond en die twee jongens moesten we volgen naar de 2x een half uur
les. Bij de laatste les deelden de twee jongens briefjes uit en daar stonden onze workshops op en
daar gingen we heen.
Ik zelf had lets dance en een leerling gaf lets dance dat was erg leuk omdat we een hele dans
moesten doen in de gymzaal. Daarna gingen we weer in de bus en we hadden heel veel lol.
Groetjes Nynke De Jong.

