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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Locatie

22 januari
22 januari
28 januari
30 januari
31 januari
1 februari
5 februari
7 februari
12 februari
14 februari
18 t/m 22 februari

Jan Hendrik afwezig i.v.m. cursus ‘zicht op onderwijs’
Letterfeest groep 3
Weekopening groep 7/8
19.30 uur MR vergadering
19.30 uur OC vergadering
Schoolinfo nr. 10 met groepsnieuws
Leerlingen vrij i.v.m. studiedag
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Rapport mee
Voorjaarsvakantie

Heerenveen
Wijbrandischool
Speellokaal
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Wijbrandischool
Wijbrandischool

Van de directie
In de laatste twee weken van januari staan altijd de CITO leerlingvolgsysteem toetsen (LOVS) op
het programma. Als school hebben wij kritisch gekeken naar welke toetsen wij wel en niet
afnemen. Waarom nemen wij bepaalde toetsen af? Wat is hier het doel van? Wat zeggen de
uitkomsten ons? Zo is er o.a. voor gekozen om in groep 1/2 geen CITO leerlingvolgsysteemtoetsen
meer af te nemen. We volgen de leerlingen uit groep 1/2 nu middels leerlijnen. Dit is een module
in ons leerlingvolgsysteem. De observaties en expertise van de leerkrachten groep 1/2 zijn nu extra
belangrijk. Een goede zaak als je het mij vraagt.
Oorspronkelijk zijn de CITO leerlingvolgsysteem toetsen bedoeld om de leerlingen te volgen
gedurende hun tijd op de basisschool, groeien de kinderen ten opzichte van zich zelf en hoe
verhouden wij ons t.o.v. het landelijk gemiddelde? De laatste jaren zijn we in onderwijsland een
beetje doorgeslagen op het gebied van de opbrengsten van deze toetsen. Dit komt o.a. door de
landelijke druk en de hoge opbrengsten die van ons verwacht worden. Gelukkig zie je nu een
duidelijke kentering in onderwijsland. Ook dat is een goede zaak als je het mij vraagt. Natuurlijk
zijn de opbrengsten nog wel van belang, het is altijd goed om te kijken hoe je als school ‘scoort’ op
de belangrijkste vakgebieden. Waar kunnen wij ons al school nog in verbeteren? Wat zijn onze
sterke punten? Het geeft ons inzichten die van belang kunnen zijn voor ons aanbod aan de
kinderen.
Na de toetsen volgen ook altijd de oudergesprekken en de rapporten. Dit is ook één van de
redenen waarom we 5 februari a.s. een studiedag hebben. De leerkrachten kunnen tijdens deze
dag zich o.a. voorbereiden op de gesprekken en de rapporten schrijven, hier zit altijd veel tijd en
energie in. Ook gaan we als team kijken naar een methode voor sociaal emotioneel leren
schoolbreed in de groepen 1 t/m 8.
Wellicht leuk voor een volgende denktank: rapporten/portfolio`s en oudergesprekken! Verderop
in deze Schoolinfo vindt u een verslagje van de denktank van december en januari jl. m.b.t.
oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman,
directeur Wijbrandischool.

Nieuws
MR
Woensdagavond 30 januari is de volgende MR vergadering gepland.
Onder andere de volgende punten staan deze avond op het programma:
o begroting kalenderjaar 2019;
o Arbo jaarplan;
o huisvesting;
o uitkomsten denktank;
o schoolzaken.

Terugblik denktank
Om als school inzicht te krijgen in wat er speelt onder ouders en wat ouders
belangrijk vinden m.b.t. oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid hebben we
twee denktankavonden georganiseerd. 14 december jl. en 16 januari jl. hebben
we twee van deze avonden op school gehad. Beide avonden hadden het zelfde
thema (oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid) en de zelfde invulling. Er
hebben zich 18 ouders gemeld, verspreid over de twee avonden. Hier was ik erg
blij mee.
We zijn begonnen met het verduidelijken van de begrippen oudercommunicatie en
ouderbetrokkenheid. Wat betekent het en wat houdt het in? Oudercommunicatie is alle
communicatie tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is de rol van ouders in het primaire
leerproces aan de kinderen. Je kunt hierbij denken aan een gastles geven, meedenken in de
richting van ontwikkeling en het inzetten van expertise. Dus niet het rijden naar activiteiten o.i.d.
dit heet ouderparticipatie.
Wat was nu het doel van deze avonden? Uit de afgenomen ouderenquête van vorig schooljaar
kwam naar voren dat veel ouders de oudercommunicatie graag verbeterd zouden zien. D.m.v.
deze avonden heb ik nu duidelijk voor ogen wat ouders belangrijk vinden en wat niet. Aan het eind
van deze maand zal ik de uitkomsten van deze avonden delen met de MR en OC van onze school.
Ook gaan we de input bespreken in het schoolteam. In een volgende Schoolinfo zal ik de
uitgewerkte antwoorden en reacties ook met de andere ouders delen. Mocht u nog vragen en of
reacties hebben, dan horen wij dit graag.
Start `tjong®talent Wijbrandi
Sinds vorige week woensdagmiddag wordt er gesport, worden er
knikkerbanen gebouwd, vliegen er flessen door de lucht, ruikt het
naar popcorn en wordt er getekend: kortom `tjong®talent is
begonnen op de Wijbrandischool. Wat een feest. De leerlingen uit
groep 3/4 en de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 werken aan een
zelfgekozen talentgebied.

Groep 1 en 2
Gevraagd in bruikleen vanwege het thema Noordpool en Zuidpool:
- Prentenboek Vicks, de eerste stap, duik en grom van het liefste ijsbeertje van de hele wereld
Geschreven door Mack, uitgeverij Clavis
- Knuffels: ijsberen, zeehonden, orka’s, walvissen, pinguïns
En wie heeft voor ons witte piepschuimwokkels/-chips?
Nog twee data:
- Inloop: woensdagmorgen 23 januari van 8.15 uur tot ca. 8.40 uur
- Speelgoed(mid)dag: woensdag 30 januari

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 04 – 21/01-25/01

De dag van je leven
Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar
mannen besluiten om met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen
opnieuw. Het verhaal gaat over een bruiloft. Als op die bruiloft de wij op raakt, lijkt het alsof deze
bijzondere dag ineens afgelopen is. Maar Jezus is er ook nog.
Week 05 – 28/01-01/02

Jezus wijst naar God
Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26
Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar het lijkt er wel een marktplaats! Jezus stuurt de
verkopers weg. Later komt Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en praat met hem over het

koninkrijk van God. En bij een bron vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw over het levende
water. Zo vertelt hij over God aan iedereen die het horen wil.

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer gaat het
over het aanmelden van nieuwe leerlingen.
Nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen kunnen worden aangemeld bij de directie.
Kleuters die bijna vier jaar zijn mogen enkele dagdelen op school komen om alvast te wennen aan
de school en de groep. Dit gebeurt in overleg met de betreffende groepsleerkracht. Deze zal ook
een intakegesprek houden met de ouders.
Kinderen kunnen worden toegelaten als ze vier jaar zijn met uitzonderingen van de maanden
december en juni/ juli. In deze periode voor de vakantie is het niet wenselijk dat een leerling
instroomt.
Dit is niet goed voor de leerlingen en de groep waarin hij/zij zal instromen. Leerlingen die na de
zomervakantie tot 1 oktober jarig worden mogen direct bij het begin van het schooljaar instromen
omdat in deze periode de groepsvorming plaats vindt.
We gaan er wel vanuit dat uw kind zindelijk is, het zelfstandig naar het toilet kunnen gaan is
belangrijk! Zelfstandigheid geeft zelfvertrouwen! Mede hierom willen we graag dat uw kind zich
zelf leert aan- en uitkleden. Wilt u uw kind daarbij helpen? Dit geldt bij de gymlessen, maar ook bij
het begin en eind van de schooldag: zelf je jas uitdoen en ophangen.
De leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand na de vijfde verjaardag van een kind.
Voor vier- en vijfjarigen is de wet redelijk soepel als het gaat om schoolbezoek. Is een kleuter moe,
dan mag het zolang het vier jaar is gerust een dagje thuisblijven.
Kinderen die al op een andere basisschool hebben gezeten, krijgen voordat ze op onze school
geplaatst worden, een uitnodiging om samen met hun ouders kennis te komen maken met de
kinderen en de leraren. In een gesprek wordt ingegaan op het reilen en zeilen van "Meester S
Wijbrandischool". Uiteraard maken de kinderen kennis met hun nieuwe groep. In de eerste weken
op de "nieuwe" school worden de kinderen extra in de gaten gehouden.
Daarbij gaat vooral de aandacht uit naar het ontstaan van sociale contacten
Er is ook altijd contact met de "oude" school. De leverende school stuurt een onderwijskundig
rapport met informatie over de leerprestaties van de kinderen.

Door scrollen a.u.b. voor de bijlage(n)

Bijlagen
Geen bijlagen deze keer!

