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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Locatie

5 december
Sinterklaas op school
Wijbrandischool
9 december
Weekopening groep 4
Wijbrandischool
9 december
Schoolverpleegkundige groep 7
Wijbrandischool
10 december
Jan Hendrik afwezig
12 december
Jan Hendrik afwezig
14 december
Geartsje jarig
16 december
Extra luizencontrole
16 december
Schoolinfo nr. 8
19 december
Kerstfeest op school
Wijbrandischool
20 december
Leerlingen 12.00 uur Kerstvakantie
27 december
Hinke jarig
--------------------------------------------------------------------------6 januari
Eerste schooldag van 2020 + luizencontrole
Wijbrandischool
29 januari
MR-vergadering
Wijbrandischool

Van de directie
Terwijl ik deze Schoolinfo aan het typen ben, besef ik mij ineens dat
het alweer december is! December is op school (en thuis ook!) altijd
een gezellige maar drukke maand: Sinterklaas en Kerst maar later ook
nog eens Oud en Nieuw. Ook kijk ik in deze periode altijd terug op het
eerste gedeelte van dit schooljaar en blik ik al vooruit op het tweede
gedeelte.
Wat hebben we al veel gedaan in deze eerste periode. Ik noem zo maar wat op: we zijn na de
zomervakantie gestart als KiVaschool, we werken met een nieuwe methode voor taal en spelling
(STAAL). We zijn gestart met Parro, de verkiezingen voor de leerlingenraad zijn geweest en de
eerste stappen in de interne verbouw zijn gerealiseerd. In deze opsomming vergeet ik nog van
alles en heb ik nog niet eens genoemd wat de leerlingen allemaal in de klassen hebben gedaan en
geleerd!
Wat staat ons o.a. het tweede gedeelte van dit schooljaar nog te wachten? In de Kerstvakantie
(maar ook daarna) gaat de aannemer weer verder met de interne verbouw. Er moet eerst gesloopt
worden, voordat je weer kunt gaan opbouwen. Dit slopen wordt gedaan wanneer er geen
leerlingen zijn, het opbouwen gaat (gedeeltelijk) wel verder met de leerlingen op school. We
zorgen ervoor dat de dagelijkse praktijk hier zo weinig mogelijk last van gaat krijgen.
Voor de mensen die het interessant vinden: in de hal hangt een tekening van de verbouwing met
wat impressies! Vanzelfsprekend gaan we, als alles klaar is, een hele mooie opening houden! Dit
moeten we met z`n allen vieren!
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman, directeur.

Nieuws
Sinterklaas op De Wijbrandi
Donderdag 5 december a.s. komt Sinterklaas met z`n Piet bij ons op school. Vanaf
08.30 uur blijven we buiten en verzamelen we ons aan de voorkant van school. We
verwachten Sinterklaas rond 08.45 uur op school. Vanzelfsprekend bent u als
ouder(s) welkom om samen met ons te wachten op de goedheilig man. Het eerste
gedeelte van de ochtend is Sinterklaas met zijn Piet bij de onderbouw klassen.
Daarna gaan ze ook nog langs de bovenbouw groepen. Voor 12.00 uur zijn
Sinterklaas en zijn Piet weer vertrokken.
Groep 1/2
o Groep 1/2 gaat aanstaande donderdag (5 december) niet gymmen in de gymzaal. Dit i.v.m.
de aankomst van Sinterklaas op school;
o Woensdag 11 december is er `s morgens inloop voor de ouders van groep 1/2. Ook mogen
de kinderen deze dag speelgoed meenemen naar school (speelgoeddag).

Kerstfeest op De Wijbrandi
Donderdag 19 december a.s. vieren wij als Wijbrandischool Kerst. Dit jaar is het geen Kerstviering
maar een hele dag! De dag ziet er als volgt uit.
De kinderen komen deze dag gewoon om 08.30 uur op school, net als anders:
o 10.30 – 11.30 Elke groep (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) heeft een kerstviering in zijn eigen lokaal
met leerkracht(en);
o 11.30 – 12.15 Kerstlunch: je maakt een kerstlunch voor een klasgenoot (meer informatie
volgt nog);
o 12.45 – 13.45 Gezamenlijk (met je schoolbroer of schoolzus) maken we Kerstkaarten voor
eenzame mensen. Vervolgens gaan deze kaarten op de post;
o 14.00 – 14.30 De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 zingen buiten gezamenlijk Kerstliederen.
U als ouder bent van harte uitgenodigd. Er is warme chocolade melk en koekjes. Er is tijd
voor ontmoeting en gezelligheid.
Na de Sinterklaasdrukte ontvangt u nadere informatie!
Opbrengst collecte KSG dienst
Zondag 10 november jl. was de jaarlijkse KSG dienst met als thema ‘Let
it grow’. De opbrengst van de collecte was €222,45 en wordt
overgemaakt naar het goede doel dat wij dit schooljaar steunen: ‘Doch
dyn dream’.
16 december: extra luizencontrole
Maandag 16 december a.s. is er een extra luizencontrole. Zou u uw zoon/dochter deze dag met
schoon haar en zonder ingewikkelde kapsels naar school willen sturen? Alvast hartelijk dank.
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.
De ouderbijdrage 2019 bedraagt, net als voorgaande jaren, € 25,00 per leerling. Wij ontvangen
deze bijdrage graag voor 1 december 2019.
U kunt uw bijdrage overmaken op Ibannummer:
NL87RABO.0351.4006.80
t.n.v. Meester S. Wijbrandischool
o.v.v. Ouderbijdrage 2019-2020
Wilt u bij betaling de naam (namen) van uw kind(eren) vermelden?

KiVa thema 4
Onderbouw, groep 1 t/m 4:
Wat gaan we doen?
Thema 4: ‘Iedereen is uniek’ staat in het teken van overeenkomsten en
verschillen. Jullie kinderen kijken naar de gelijkenissen en verschillen die ze
met andere kinderen hebben. Niet alleen met kinderen in hun eigen groep,
maar ook met kinderen in andere groepen en landen! Iedereen is uniek en
iedereen mag er zijn!
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…weten dat we met iedereen overeenkomsten hebben, maar dat iedereen ook van elkaar
verschilt;
…begrijpen dat het fijn is dat we van elkaar verschillen;
…begrijpen dat ieder mens even waardevol is;
…weten dat je rekening moet houden met iedereen om je heen;
…accepteren onderlinge verschillen.
KiVa thuis
Leg een aantal voorwerpen op tafel waarvan telkens één anders is (bijvoorbeeld: drie lepels en
een vork of drie rode potloden en een geel potlood). Welk voorwerp is anders? Waaraan zie je
dat? Zijn er ook overeenkomsten tussen de voorwerpen? Herhaal deze oefening een aantal keer.
Gaat het goed? Laat jouw kind(eren) dan zelf ook een keer voorwerpen bij elkaar zoeken die gelijk
en toch verschillend zijn!
Bovenbouw, groep 5 t/m 8:
Wat gaan we doen?
We weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een groep. Helaas is dit niet voor
iedereen het geval. Daarom gaan we de komende periode in op vervelend gedrag in de groep. Het
is soms moeilijk om onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen
leren jullie kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin
gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt.
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…kunnen vertellen wat pesten is;
…weten wat het verschil tussen plagen en pesten is;
…herkennen pesten;
…kunnen het verschil tussen pesten en conflicten/ruzies aangeven
…weten dat lachen met iemand iets anders is dan uitlachen;
…weten dat er verschillende soorten van pesten zijn;
…weten dat één op de tien kinderen wordt gepest;
…weten wat te doen als iemand gepest wordt;
…kunnen herhalen wat er aan de orde is geweest;
…weten hoe zij hun groep prettig houden.

KiVa thuis
Met iemand lachen is niet hetzelfde als iemand uitlachen. Uitlachen is nooit leuk, je kunt je er erg
naar door voelen. Bedenk samen met jouw kind(eren) twee situaties: één waarin met iemand
gelachen wordt en één waarin iemand uitgelachen wordt. Wat is het verschil? Speel de situaties
maar eens na!

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer gaat het
over ziekte en vervanging.
Ziekte en vervanging van collega`s
Als er meer dan één collega ziek is en binnen de school zelf geen vervanger is, vraagt de directie of
er op een andere school een flexwerker beschikbaar is en/of wordt bekeken wat bij eigen
personeel de mogelijkheden zijn. Dit verzoek wordt in eerste instantie bij de Nijewier in Tjalleberd
neergelegd, omdat er afgesproken is dat deze beide scholen elkaar in dat geval als eerste helpen
(in een zogenaamd cluster). Als dan vervanging nog niet gelukt is, kan gebeld worden met de
mensen die op die dag niet werken. Later kunnen deze dagen/uren verrekend worden met een
dag vrij door inzet flexleerkracht.
- 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 wisselt zij van werkdagen;
- Wanneer Hinke niet kan, wordt de duo-collega van de betreffende groep gevraagd om in te
vallen;
- Vervolgens worden de overige ‘vrije’ collega`s gepolst.
- Er wordt contact gezocht met de Nijewier, wordt hun flexmedewerker al ingezet voor ziekte?
- Wanneer dit ook niet lukt, wordt gekeken 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, wordt geprobeerd 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. Denk hierbij aan uitstapjes, toetsen of gastlessen etc.
- Op de dag zelf worden geen kinderen naar huis gestuurd. Wanneer het een dag van te voren
bekend is en alle boven opgesomde stappen zijn zonder succes uitgevoerd, dan zijn de leerlingen
de volgende dag vrij.
We sturen in geen geval kinderen die al op school zijn,
zonder toestemming van de ouders naar huis terug.

E-mailadressen leerkrachten Wijbrandischool
Juf Henny
Juf Lucie
Juf Aukje
Juf Annet
Juf Joke
Juf Geartsje
Juf Renske
Juf Tineke
Juf Ellen
Juf Wietske
juf Hinke
Meester Jan Hendrik
Meester Sietze
Juf Renske
Marijke van Delft

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
Flexpool
Directeur
Conciërge
Intern begeleider
Administratief medewerker

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

Kind Op Maandag
Week 49 – 02/12 – 06/12

Ik zie je wel
Jesaja 40: 1-1 en Lucas 1: 5-38
We horen deze week over de priester Zacharias. In het eerste verhaal leest hij
uit een oude boekrol van de profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet
vergeet – zijn woord houdt altijd stand. In het tweede verhaal ervaart Zacharias dat ook zelf. In de
tempel verschijnt een engel die vertelt dat hij en zijn vrouw Elisabet een zoon zullen krijgen. In het
laatste verhaal van deze week krijgt Maria bezoek van de engel. Zij wordt de moeder van Jezus.
Week 50 – 09/12 – 13/12

Zing in het donker
Jesaja 8: 23 – 9: 6 en Lucas 1: 39-80
Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu nog in het donker zitten, maar
een groot licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij Elisabet en Zacharias, zingt ze het uit. En
later zingt ook Zacharias, als zijn zoon Johannes geboren is.

Citaat:

Op de volgende pagina(`s) vindt u de bijlage(n)!

Bijlagen

