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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Locatie

11 december
Jan Hendrik afwezig i.v.m. formatiegesprekken
Donkerbroek
12 december
Jan Hendrik afwezig i.v.m. OMT
Donkerbroek
12 december
19.30 uur denktank 1 oudercommunicatie
Wijbrandischool
14 december
Geartsje jarig
17 december
Weekopening
Wijbrandischool
19 december
Kerststukjes maken
Wijbrandischool
19 december
19.00 uur Kerstviering
Kerk Oudehorne
20 december
Schoolinfo nr. 8
21 december
Thomasluiden leerlingen groep 7/8
Oudehorne
21 december
Leerlingen om 12.00 uur vrij: Kerstvakantie
27 december
Hinke jarig
--------------------------------------------------------------------------7 januari
Einde kerstvakantie, start school
7 januari
Luizencontrole
Wijbrandischool
10 januari
Leerlingen vrij i.v.m. Personeelsdag Tjongerwerven
Gorredijk
16 januari
19.30 uur denktank 2 oudercommunicatie
Wijbrandischool

Van de directie
De decembermaand vind ik altijd een mooie maand op school. Het begint in november al met de
voorzichtige aanloop richting het sinterklaasfeest, wat echt een feest is op school! Het gevolg
hiervan zijn iets drukkere kinderen, maar dat is logisch. En vervolgens gaan we richting Kerst. Ik
vind het altijd heel mooi om samen Kerst te vieren met kinderen, ouders en school. Dit jaar doen
we dat in de kerk van Oudehorne. De periode tussen sinterklaas en Kerst is samen de
kerstverhalen lezen, kerstbomen in de klas en gezelligheid met elkaar. Maar er wordt ook zeker
nog geleerd in de klassen.
In de decembermaand kijk ik ook altijd terug naar de afgelopen maanden. Wat gaat de tijd snel!
Daar schrik ik wel eens van, er zijn al vier maanden van het schooljaar voorbij gevlogen. We
hebben al veel gedaan en we gaan ook nog veel doen. Zo starten we na de kerstvakantie met
`tjong®talent in de groepen 3 t/m 8 en gaan we ons oriënteren op een nieuwe methode voor
sociaal-emotionele vorming in de groepen 1 t/m 8. Naast het ‘bouwen’ aan de school, wordt er in
de kerstvakantie ook gebouwd in de toiletten: de toiletpotten van de kleuters en die van de
groepen 3 t/m 8 worden vervangen door inbouwtoiletten. En vervolgens in de voorjaarsvakantie
worden ook de vloeren vervangen! Ook kijk ik met genoegen terug op de fijne gesprekken die ik de
afgelopen tijd heb gehad met ouders van onze school, o.a. tijdens de koffie-ochtenden, aan het
hek of op afspraak.
Zo hopen we ook in 2019 om samen met elkaar er weer een mooi jaar van te maken!
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman, directeur Wijbrandischool.

Nieuws
Kerstviering
Woensdagavond 19 december a.s. om 19.00 uur is er de Kerstviering in de kerk in Oudehorne. In
deze viering, die mede mogelijk wordt gemaakt door de leerlingen van school, staan we stil bij het
Kerstverhaal en zingen we mooie Kerstliedjes. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging.
Kerststukjes maken
Woensdag 19 december gaan we met de hele school kerststukjes maken, dit
gaan we doen in het speellokaal. De planning van deze dag is als volgt:
Groep 1/2: 09:00 uur;
Groep 3/4: 10:00 uur;
Groep 5/6: 11:00 uur;
Groep 7/8: 13:00 uur.
Voor een mooi kerststukje heb je de volgende spullen nodig, zouden jullie dit mee willen geven:
- een bakje, schaaltje of mandje gevuld met natte oasis. Het is handig om dit de nacht ervoor in
het water te zetten;
- verschillende soorten groen (niet hoger dan 15 cm hoog);

- een snoeischaartje (voorzien van naam van het kind);
- wat versiering;
- een kaars.
Als je dit allemaal meeneemt, maken we er een mooi kunstwerk van.
We kunnen bij elke groep wel wat hulp gebruiken, u kunt u aanmelden bij de leerkracht van uw
zoon/dochter.
Oproep schoolschaatsen groep 7/8
Onlangs heb ik u onderstaande mail gestuurd:
Ook dit schooljaar mogen wij, groep 7 en 8 weer deelnemen aan het schoolschaatsen.
Hiervoor gaan we naar Thialf in Heerenveen en zijn wij opzoek naar vervoer.
De data van het schoolschaatsen zijn:
Donderdag 17 januari,
Donderdag 24 januari,
Donderdag 31 januari.
We vertrekken deze dagen om 11.30 uur en zijn rond 13.30 uur weer terug op school.
Wilt/ kunt u ons halen/brengen?
Laat het weten door een mailtje te sturen naar a.moes@tjongerwerven.nl
Bij voorbaat dank
Van een aantal ouders heb ik een mail terug gekregen dat zij kunnen rijden. Jammer genoeg
hebben wij tot nu nog niet genoeg auto’s. Dit geldt voor alle data.
Graag hoor ik van u en hoop ik dat wij, groep 7/8 kunnen schoolschaatsen.
Speelgoeddag groep 1-2
Woensdag 12 december a.s. is er speelgoeddag in groep 1-2. Kinderen kunnen speelgoed van thuis
meenemen naar school.
Sinterklaas
Woensdag 5 december kwam Sinterklaas bij ons op school. Altijd een mooi en bijzonder moment
in het schooljaar. Hij kwam, ondanks het slechte weer, aan in een cabrio. In de verte zagen we de
mijter aankomen. Hij werd opgewacht met vrolijke sinterklaasliedjes en enthousiaste kinderen (en
leerkrachten). Na een kort woordje gingen we snel naar binnen. Voor de pauze eerst een uur in
groep 1/2 en vervolgens ook nog een uurtje bij groep 3/4. Aan het einde van de ochtend zijn sint
en piet ook nog langs de bovenbouwgroepen geweest. Al met al een mooie dag met prachtige
surprises en gedichten.

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

E-mailadressen leerkrachten Wijbrandischool
Juf Henny
Juf Lucie
Juf Aukje
Juf Annet
Juf Geartsje
Juf Renske
Juf Tineke
Ellen Meilof
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 50 – 10/12 – 14/12

Alles plus één
Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a
We vertellen deze week het verhaal van de naamgeving van Johannes. Op de
achtste dag (zeven dagen plus één) krijgt hij zijn naam. Zacharias kan eindelijk weer spreken en
zingt het uit. Ook Micha zingt een lied van dank en hoop. De kinderen ontdekken met deze
verhalen dat ook als iets ‘compleet’ lijkt, er toch nog iets bij kan komen.
Week 51 – 17/12 – 21/12

Ontelbaar
Lucas 2: 1-20
Keizer Augustus wil alle inwoners van zijn rijk tellen. In de kerstnacht wordt een bijzonder kind
geboren. Een kind dat zo veel meer is dan een nummer op de lijst van keizer Augustus. Simeon en
Hanna weten het diep van binnen: dit kind is de messias. Hij gaat de wereld redden. De verhalen
van deze week laten de kinderen ontdekken dat sommige dingen niet te tellen zijn.

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer gaat het
over onze bestuursvorm.
Bestuursvorm
De organisatie is met ingang van 01-08-2011 bestuurlijk veranderd.
Dhr. Alfred Vos is algemeen bestuurder met daarbij ondersteuning
van een management-assistente, mevr. Agnes Bardewee.
Het Onderwijs Bureau is gevestigd aan de Herenweg 27 te Donkerbroek. Het telefoonnummer is:
0516-423024. Het Onderwijs Bureau biedt de schoolteams en de directie ondersteuning op allerlei
terreinen als huisvesting, formatie, financiën en personeelsbeleid. Dhr. Vos is in zijn bestuurlijke
rol werkgever van alle personeelsleden. De directeuren worden middels het OMT (Onderwijs
Management Team) aangestuurd door de bestuurder en in gezamenlijk overleg wordt beleid
voorbereid en veel overleg gepleegd.
Daarnaast kent de stichting een zorgteam, dhr. Bernard Winseminus en mevr. Froukje Mulder. Het
team stuurt de IB-ers van de scholen aan en is de spreekwoordelijke motor van
onderwijsvernieuwingen en verbeteringen. Zij ondersteunen scholen bij het opbrengstgericht
werken en regelen de zorg m.b.t. Passend Onderwijs.
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