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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Locatie

22 november
juf Baukje jarig
25 november
MR vergadering
Wijbrandischool
3 december
Sint en Piet op school
Wijbrandischool
11 december
Schoolinfo nr. 8
14 december
juf Geartsje jarig
15 december
Inloop schoolverpleegkundige
Wijbrandischool
18 december
Start Kerstvakantie om 12.00 uur
27 december
Juf Hinke jarig
--------------------------------------------------------------------------1 januari
Juf Henny jarig
4 januari
Eerste schooldag 2021
Wijbrandischool

Van de directie
Hartelijk dank!
Sinds de geboorte van onze zoon Mees hebben wij veel kaartjes,
felicitaties, presentjes en berichtjes mogen ontvangen van ouders
en kinderen. Via deze plek wil ik jullie daarvoor hartelijk bedanken!
Dit wordt erg gewaardeerd. Na twee weken verlof was het ook fijn
om afgelopen maandag weer te starten!
Ziekte en vervanging
Met de ‘r’ in de maand is het traditioneel lastig om in onderwijsland vervanging te regelen. Nu met
het corona-virus erbij, is dit nog lastiger. Gelukkig hebben wij als Wijbrandischool dit steeds nog
weten te regelen. Dit hebben we (bijna) zonder invallers gedaan, vooral de eigen medewerkers zijn
flexibel geweest en hebben extra gewerkt. Dit hopen we de komende periode vol te houden. Toch
kan het voorkomen dat we op een bepaalde dag geen vervanging weten te regelen. Dit laten wij u
dan z.s.m. weten, zodat u hierop kunt anticiperen. Houd uw e-mail en Parro goed in de gaten!

Nieuws
Sinterklaasviering 3 december
Donderdag 3 december komt Sinterklaas met z`n Piet bij ons op
school. We hebben vernomen dat hij deze ochtend iets na 08.30
uur arriveert op onze school. In tegenstelling tot voorgaande
schooljaren wachten wij hem niet buiten op, maar binnen in onze
school. Wij zullen deze dag veel foto`s maken zodat u via Parro ook
een indruk krijgt van deze dag!
Kerstviering
De Kerstviering is dit schooljaar gepland op donderdag 17 december. De viering is onder schooltijd
en met de kinderen en leerkrachten. Meer informatie over deze viering vindt u in de volgende
Schoolinfo. De leerlingen zijn vrijdagmiddag 18 december om 12.00 uur vrij; dan start de
kerstvakantie.
Inventarisatielijst ouderhulp
Enkele weken geleden hebben alle oudste
leerlingen de ‘inventarisatielijst ouderhulp’
meegekregen. We hebben veel exemplaren
retour gekregen, toch missen we nog een
aantal. Zou u dit formulier de komende week
alsnog willen inleveren op school? Alvast
hartelijk dank! Mocht u een nieuw exemplaar
nodig hebben, hoor ik dit graag.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Het is nog lang geen augustus 2021, toch kijken wij als school al vooruit richting 2021. Het is voor
ons prettig om te weten met hoeveel leerlingen we starten en hoeveel leerlingen er per schooljaar
bijkomen.
Is uw zoon/dochter (bijna) drie jaar oud en wilt u graag dat hij/zij op De Wijbrandi komt? Dan kom
ik graag in contact met u.
Wellicht kent u ook gezinnen die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind(eren). U mag ze
altijd doorverwijzen naar onze school. We laten onze school graag zien!
Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jolynn Bisschop, ik ben 16 jaar oud en ik woon in
Nieuwehorne. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het Friesland
College in Heerenveen. Misschien hadden jullie het al gehoord, maar ik
kom bij groep 1 en 2 stagelopen! Ik begin 4 november en doe dit tot aan de
zomervakantie. Stagelopen doe ik twee keer in de week, op de woensdag en op de donderdag. Ik
heb er super veel zin in! Ik kan niet wachten om te beginnen!
Veel liefs,
Jolynn Bisschop
KiVa thema 4
N.B. afhankelijk van wat er speelt in de groepen kunnen leerkrachten andere keuzes
maken in het aanbod van KiVa. De jaarplanning is niet leidend maar een richtlijn.

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!

E-mailadressen leerkrachten Wijbrandischool
Juf Henny
Juf Lucie
Meester Tom
Juf Aukje
Juf Annet
Juf Joke
Juf Geartsje
Juf Renske
Juf Baukje
Meester Jan Hendrik

Leerkracht groep 1/2
Leerkracht groep 1/2
Leerkracht groep 1/2
Leerkracht groep 3
Leerkracht groep 3 en 4/5
Leerkracht groep 4/5
Leerkracht groep 6/7A
Leerkracht groep 6/7A
Leerkracht groep 7B/8
Leerkracht groep 7B/8

h.ploeg@tjongerwerven.nl
l.jong@tjongerwerven.nl
t.sanders@tjongerwerven.nl
a.boonstra@tjongerwerven.nl
a.moes@tjongerwerven.nl
j.mink@tjongerwerven.nl
g.mei@tjongerwerven.nl
r.muizelaar@tjongerwerven.nl
b.duinstra@tjongerwerven.nl
jh.pesman@tjongerwerven.nl

Juf Ellen
Juf Wietske
juf Hinke

Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Flexpool

e.boot@tjongerwerven.nl
w.houten@tjongerwerven.nl
h.houten@tjongerwerven.nl

Meester Jan Hendrik
Meester Sietze

directeur
conciërge

cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
s.soepboer@tjongerwerven.nl

Juf Renske
Juf Marijke

intern begeleider
administratie

r.muizelaar@tjongerwerven.nl
m.vandelft@tjongerwerven.nl

Kind Op Maandag
Week 48 (23/11 – 27/11) – Vriend en vijand
Jozua 5: 13 - 6: 27, 9 en 23: 1-26
Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’
vraagt hij. De man vertelt dat hij de aanvoerder is van het leger van de Heer.
Met de priesters voorop dragen de Israëlieten de ark met de verbondstekst rond de stad Jericho.
Op de zevende dag storten de muren in. Rachab, die de Israëlieten eerder geholpen heeft, wordt
gespaard.
Week 49 (30/11 - 04/12) Dat belooft wat
Jesaja 9: 1-6 en 11: 1-10 en Lucas 1: 5-25
De profeet Jesaja leeft in een donkere tijd. Toch zegt hij dat het weer licht zal worden: er word een
kind geboren die ‘Wonderbare Raadsman’ en ‘Sterke God’ genoemd zal worden. Uit de familie van
David zal iemand voorkomen die vrede zal brengen. Dat belooft wat! In de tempel brengt de
priester Zacharias een offer. Een engel vertelt hem dat hij een zoon zal krijgen die de mensen zal
terugbrengen bij de Eeuwige.
Week 50 (07/12 - 11/12) Hoog bezoek
Lucas 1: 26-80
Maria krijgt hoog bezoek: De engel Gabriël vertelt haar dat ze een kind zal krijgen. Hij zal Jezus
heten en de zoon van de Allerhoogste zijn. Na dit bijzondere bericht gaat Maria op bezoek bij haar
tante Elisabet. Elisabet vindt het heel bijzonder dat de moeder van de Heer bij haar op bezoek
komt.

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer gaat het
over nascholing en studiedagen.
Individuele nascholing
Elke leerkracht heeft zelf de verantwoordelijkheid om een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) op
te stellen. Dit POP wordt jaarlijks besproken met de directeur en dient als ontwikkelinstrument
voor de leerkracht. Dit POP of ambitieformulier geeft aan waar de leerkracht de komende tijd aan
wil werken. De eventuele individuele nascholing is hier ook aan gekoppeld. Een fulltime leerkracht
heeft per schooljaar recht op €500. Er wordt altijd naar de context gekeken. Het is dus passend
binnen de eigen ontwikkeling en/of passend binnen de ontwikkeling van de school.
Teamscholing
Naast individuele nascholing hebben we ook teamscholing. Per schooljaar is er ook een budget
beschikbaar voor het hele team. Voor het schooljaar 2019 - 2020 en 2020 - 2021 staat de

teamscholing in het teken van KiVa school worden en de instructievaardigheden van de
leerkrachten (didactisch handelen) verbeteren.
Studiedagen
De volgende dagen zijn studiedagen voor de leerkrachten en vrije dagen voor de leerlingen:
o Donderdag 11 februari 2021;
o Maandag 26 april 2021 (dag voor Koningsdag);
o Dinsdag 29 juni 2021.
We hebben nog één margedag over. Dit betekent dat we nog 1 dag ruimte hebben om de
leerlingen vrij te geven. Deze dag houden we achter de hand.
Verder is er nog een reserve dag mocht er een 11stedentocht komen. Is er geen 11-stedentocht,
dan zijn de leerlingen de vrijdag (9 juli) voor de zomervakantie vrij. Komt er wel een 11stedentocht, dan gaan de leerlingen vrijdag 9 juli 2020 naar school.

Quote/citaat:

Relevante bijlagen

Kinderkerstfeest 24 december, maar dan anders!
In verband met de beperkende maatregelen van het RIVM om verspreiding van het Coronavirus
tegen te gaan, is het niet mogelijk om een groot kinderkerstfeest in de kerk te organiseren. Daarom
heeft de leiding van de KinderKring iets anders bedacht: een gezellige kindermiddag in De Vallei!
Op donderdag 24 december zijn alle basisschoolkinderen uit onze dorpen van harte uitgenodigd in
De Vallei (Schoterlandseweg 20) in Oudehorne. Daar gaan we met elkaar de prachtige christelijke
kerstfilm De Ster (in het Nederlands) bekijken. Deze film is voor kinderen vanaf 6 jaar, dus er zijn
ook andere activiteiten voor de allerkleinste kinderen bedacht.
Uiteraard is er een pauze, waarbij de kinderen kunnen genieten van (warme) chocolademelk, ranja
en wat lekkers. Na afloop krijgt iedereen een aandenken mee naar huis zodat zij de feestdagen
samen met ouders en het gezin nog een beetje kunnen nalezen en beluisteren.
Hoe laat? Coronaproof?
De middag start om 14.00 uur tot 16.00 uur. De KinderKringleiding staat bij de voordeur om de
kinderen te verwelkomen, waardoor ouders niet naar binnen hoeven. Kinderen worden om
16.00 uur in groepjes door de leiding weer naar buiten gebracht, zodat de ouders op veilige 1,5m
afstand voor De Vallei kunnen wachten.
Zo waarborgen we de veiligheid en kunnen we toch met elkaar een prachtig kerstfeest vieren.

