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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Locatie

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
10 januari
Schoolinfo nr. 9
13 januari
Weekopening groep 1/2
Speellokaal
16 januari
Jan Hendrik afwezig
20 t/m 31 januari
Cito leerlingvolgsysteem toetsen
Wijbrandischool
29 januari
19.30 uur MR-vergadering
Wijbrandischool
30 januari
Leerlingen vrij i.v.m. studiedag KiVa

Van de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vrede klinkt als stilte,
proeft als een heerlijk woord.
Vrede voelt gelukkig,
warmt je op als je het hoort.
Vrede geef je door,
deel je met elkaar.
Zo wordt vrede meer en meer.
Maak die kerstdroom waar!
Elke voetstap die jij zet
naar wie eenzaam is…
Elk lief woord verzacht verdriet,
troost bij een gemis.
Vrede kun je doen.
Vrede, dat ben jij.
Breng vrede dichterbij.
Elke glimlach die jij geeft
aan wie somber is…
Elke uitgestoken hand heeft betekenis.
Vrede kun je doen.
Vrede dat ben jij.
Breng vrede dichterbij.
Verras!
Verras iedereen.
Verras iedereen als het kan.
Zorg voor onverwacht veel vrede.
Vrede, vrede, vrede.
Vrede, vrede, vrede.
Vrede!

Wij wensen u goede feestdagen toe en een heel goed 2020!
Met vriendelijke groet,
Team Wijbrandischool.

Nieuws
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;
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. U bent van harte uitgenodigd.
Er is deze dag geen gymnastiek. De kinderen uit groep 1/2 worden dan ook gewoon op school
gebracht.
Opbrengst Winterfair
De afgelopen weken hebben de leerlingen uit groep 5/6 en 7/8 kerstspullen gemaakt. Deze zijn
verkocht tijdens de winterfair van zaterdag 14 december. De opbrengst was €157, - Dit bedrag
wordt overgemaakt naar ons zendingsdoel: ‘Doch dyn dream’.
Nederlands Junioren Jeugd Kampioenschappen (NJJK) Korte baan.
Voor wie mij nog niet zo goed kent mijn naam is Fenne de Jong, 11 jaar en zit in groep 7. Mijn
hobby is zwemmen en sinds 1,5 jaar mag ik uitkomen voor de Nederlandse selectie van het
Parazwemmen. Ik heb namelijk Ehlers Danlos, dit is een bindweefsel aandoening.
De school vroeg mij of ik een verslagje wou schrijven van mijn belevenissen. Dat vond ik een leuk
idee. Dus bij deze mijn verhaal.
Het afgelopen jaar heb ik heel hard getraind en veel wedstrijden gezwommen om de limieten
(leeftijd 12 t/m 17 jaar) te halen. Ondanks dat ik nog maar een maand 11 jaar ben mocht ik door
mijn tijden toch meedoen. Het NJJK vond plaats in het Pieter van den
Hoogenband zwemstadion in Eindhoven van 5 tot en met 8 december.
Op woensdag middag 4 december ben ik samen met mijn ouders richting
Eindhoven gereden. De zwemclub HZ&PC had 3 huisjes gehuurd waar
zwemmers, trainers en enkele ouders konden overnachten. Dit was
allemaal heel gezellig al moesten we wel vroeg slapen anders waren we te
moe voor de wedstrijden.
Op donderdag 5 december heb ik nog even met de klas gebeld omdat het
toen Sinterklaas was en ik daar jammer genoeg niet bij kon zijn. De
donderdag is een belangrijke dag omdat je dan de start kan oefenen,
uitleg krijgt over de wedstrijd en zelf kan zwemmen om een beter gevoel van het zwembad te
krijgen. Al lig je in het water met banen, ieder zwembad voelt toch weer anders aan.
Vrijdag was een zware dag. Ik moest om 5 uur opstaan om te ontbijten want om 7 uur was het
inzwemmen. De afstanden waren, 200 meter vrije slag en 50 meter schoolslag. Ik zwom op de 200
meter vrij 12 seconden van mijn Persoonlijk Record af en op de 50 meter school zat ik een halve
seconde boven mijn PR. Na de race heb ik nog een tijdje uitgezwommen en gingen we later weer

richting het huisje waar een lekkere lunch klaar stond. In de middag moesten we relaxen van de
trainers en in de avond weer op tijd naar bed.
Zaterdag kon ik een beetje uitslapen want om
9 uur moest ik pas in het zwembad aanwezig
zijn om de 50 rugslag en 50 vrije slag te
zwemmen. De rugslag ging heel goed, maar de
50m vrije slag ging nog beter. Ik heb me toen
geplaatst voor de finale die om half 7 in de
avond gezwommen moest worden. Het zou
dus een lange dag worden.
In de middag moest ik uitrusten en om half 4 weer naar het zwembad om me voor te bereiden op
de finale. Deze avond was er ook een Meet en Greet met Ranomi Kromowidjojo. Ik heb gevraagd
of ze een handtekening wilde zetten op mijn tas. Ik ben die avond uiteindelijk mooi 9 de geworden.
Zondag de laatste dag stond de 200m schoolslag en de 100m vrije slag op het programma. De
schoolslag ging wat minder, want na 50 meter kreeg ik last van mijn knie. Uiteindelijk was ik 3
seconde langzamer dan mijn PR maar plaatste me toch voor de finale. Voor de 100m vrije slag
mocht ik ook nog door naar de finale. In overleg met de trainer heb ik de schoolslag finale niet
gezwommen omdat ik nog te veel pijn had aan mijn knie. Op de 100m vrij werd ik 6 e. Omdat dit
een andere beenslag is had ik minder last van mijn knie.
Het was erg leuk dit allemaal mee te maken. Nu ga ik weer hard trainen voor het NJJK Lange baan.
Groetjes Fenne de Jong

KiVa thema 4
Als team hebben we besloten om thema 4 zowel in december als wel in
januari te doen. Dit i.v.m. de feestdagen en de bijzondere activiteiten. Dit
betekent dat we in februari met thema 5 beginnen.
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 schooltijden.
Schooltijden
Op school hanteren wij het continurooster. We werken met het zogenaamde ‘vijf -gelijke-dagen’
model. In dit model zijn de schooltijden elke dag school van 8.30 tot 14.15 uur. De kinderen
lunchen allemaal op school en de middagpauze bedraagt 30 minuten. De organisatie rondom dit

rooster wordt belicht in een protocol ‘continurooster’. Deze is te vinden op de website van de
school onder downloads schooldocumenten.
Groep 1 tot en met 8:
Maandag
8.30-14.15
Dinsdag
8.30-14.15
Woensdag
8.30-14.15
Donderdag
8.30-14.15
Vrijdag*
8.30-14.15
*Groep 1/2 is vrij op vrijdag.
De schooldag wordt opgedeeld in 3 lesblokken:
8.30 - 10.15 uur
Lesblok 1
10.15 - 10.30 uur
Pauze
10.30 - 12.00 uur
Lesblok 2
12.00 - 12.30 uur
Lunch + pauze
12.30 - 14.15 uur
Lesblok 3
In groep 1 en groep 2 gaan de leerlingen in totaal minimaal 1600 uren naar school. Vanaf groep 3
t/m 8 gaan de leerlingen jaarlijks minimaal 1000 uren naar school. Dit betekent voor de groepen 3
t/m 8 6000 uren. Over de periode groep 1 t/m groep 8 betekent dit in totaal 7600 uren. Het
minimale aantal lesuren, wettelijk gezien, over acht schooljaren is 7520. Dit betekent dat wij ruim
voldoende lesuren aanbieden over de basisschooltijd.

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 51 – 16/12 – 20/12

Kom je ook?
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt een kind dat niet van
hem is; kan hij maar beter weggaan? Maar in zijn droom vertelt een engel hem
hoe het zal gaan. Jezus zal geboren worden, de zoon van God. Jozef zal het meemaken. In het
kerstverhaal horen we hoe de herders in het veld te horen krijgen dat Jezus geboren is. Ze gaan
meteen naar de stal.
Week 02 – 06/01 – 10/01

Jij bent bijzonder
Matteüs 2: 1-12 en Lucas 2: 22-52
Wijzen uit het oosten weten het zeker: Er is een bijzonder kind geboren. Ze gaan op weg om hem
eer te brengen. Ook Hanna en Simeon weten dat Jezus een bijzonder kind is. Hij is de Messias,
waarop de wereld al zo lang heeft gewacht.

Citaat:
Elk nadeel heb z`n voordeel
(Johan Cruijff)

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

Bijlagen

