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Schoolinfo
Geachte ouder(s) verzorger(s),
Voor u ligt de vierde Schoolinfo van dit schooljaar. De herfst komt er aan. `s
Morgens is het langer donker en de bladeren vallen van de bomen. Over
anderhalve week zit ook de eerste periode er weer op, het is dan herfstvakantie.
Voor mijn gevoel zijn we nog maar net begonnen. Toch hebben we al weer aardig
wat activiteiten gehad: Flaijelmorgen, doelstellingen gesprek groep 8, opening
Kinderboekenweek en nog veel meer.
Groet, team Wijbrandischool.
Luizencontrole:
Tijdens de luizencontrole van maandag 2 oktober j.l. zijn er
bij verschillende kinderen luizen/neten gevonden. De
leerlingen waren verdeeld over de vier groepen op school.
Dit betekent dat er in elke klas luizen/neten gevonden zijn.
De ouders/verzorgers van deze leerlingen zijn via de mail
geïnformeerd. Als school hebben we contact gezocht met de
GGD, dit om ons en ouders handvatten te kunnen geven.
We houden u op de hoogte.
Maandag 16 oktober is er opnieuw een luizencontrole op school, dit om een
grotere plaag te voorkomen. De GGD is ook bij deze luizencontrole aanwezig, dit
om ons te ondersteunen.
De luizenpluizers gaven aan wel extra handen te kunnen gebruiken. Wanneer u
wilt helpen, horen wij dit graag. U kunt zich opgeven bij de directie. Wij zullen u in
contact brengen met de luizenpluizers bij ons op school.
Fietscontrole:
Woensdag 18 oktober is er een fietskeuring op school. Zo wordt er onder andere
gekeken naar de verlichting. Dit omdat de donkere tijd er weer aan komt. Wij
willen u vragen om woensdag 18 oktober uw kind(eren) zo veel mogelijk op de
fiets naar school te laten gaan.
Gymnastiek:
We zijn blij dat juf Dorien op de dinsdag de gymlessen kan
verzorgen. Zij moet echter beide scholen op één dag bedienen.
Vandaar dat we het rooster op deze manier moesten invullen.
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn echter laat op school terug.
Vanaf deze week ruilen we de gymtijd van groep 5 en 6 om met
die van de groep 7 en 8. De les van de groep 7 en 8 stopt om
14.15 uur en zij zijn daardoor iets later op school terug.
De leerlingen van groep 5 en 6 gymmen eerder op de dag en zijn om 14.15 uur
op school. We hebben hiervoor gekozen omdat de leerlingen van groepen 7 en 8
veelal zelfstandig naar huis gaan.

Kinderboekenweek:
Woensdag 4 oktober was de start van de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar ‘Bibbers in je buik’. Het gaat
over bang zijn, iets eng vinden. Juf Hinke en juf Marloes deden de inleiding.
In elke klas is een schatkist. De leerlingen krijgen als ze een boek gelezen hebben een letter. Als er genoeg
letters verzameld zijn mag de schatkist geopend worden.
Ook zijn we begonnen met een schoolverhaal. De kleuters bedenken over wie het verhaal zal gaan. Daarna
gaat het " boek" naar de andere groepen die het vervolg schrijven. Als afsluiting van de Kinderboekenweek zal
het verhaal voorgelezen worden.
Flaijelmorgen:
Vrijdagmorgen 29 september j.l. was de Flaijelmorgen van 2017. Alle kinderen mochten deze ochtend in
Flaijelkleren op school komen. Ook de leerkrachten waren gekleed in deze stijl. Onderstaande foto is deze
ochtend gemaakt. In de onderbouw gingen de werkjes over deze tijd. In de midden- en bovenbouw werd er
o.a. geschreven met een kroontjespen.
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Groep 3/4:
In groep 3/4 zijn we op zoek naar hulpouders die ons willen helpen met:
- Lampionnen maken;
- ‘lees’ ouders die in een groepje willen lezen met de kinderen (direct om 08.30 uur).
U kunt zich aanmelden bij juf Aukje of even een e-mail sturen naar a.boonstra@tjongerwerven.nl

Uit de schoolgids:
Elke school is verplicht om elk jaar een nieuwe schoolgids te schrijven. In zo`n schoolgids staat o.a.
belangrijke informatie over de school en afspraken zoals we die hebben. Om bepaalde informatie bij u onder
de aandacht te brengen, zal ik in elke schoolinfo een hoofdstuk of paragraaf plaatsen.
Deze keer gaat het over de verlofregeling.
Verlofregeling
Verlof buiten de officiële schoolvakanties kan slechts worden verleend wegens specifieke aard van beroep van
één van de ouders. Het vakantieverlof mag slechts éénmaal per schooljaar voor maximaal 10 schooldagen
worden gegeven en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Soms kan extra
verlof noodzakelijk zijn op grond van “gewichtige omstandigheden” bijv. persoonlijke of familieomstandigheden.
Dit kunnen zijn: huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden.
Voor verlof bij gewichtige omstandigheden geeft de directeur toestemming.
Het verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd; formulieren hiervoor zijn op school verkrijgbaar.
Onder “gewichtige omstandigheden”’ vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of de leerling
liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: het
voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan:
* verhuizing (1 dag);
* huwelijk van familieleden (1 dag als dit binnen de woonplaats plaatsvindt, anders 2 dagen);
* ernstige ziekte van familieleden;
* bevalling van de moeder;
Als uw kind nog geen 5 jaar is, hoeft u niet officieel vrij te vragen. Wel stellen we het op prijs als u het verlof
tijdig meldt. Een 5-jarige leerling heeft recht op ten hoogste 10 uren vrij per week. Het kan immers zijn dat een
hele week naar school gaan nog te vermoeiend is.
Ongeoorloofd verzuim moet altijd worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen
en sinds april 2017 door de directeur digitaal worden doorgegeven aan Duo.
Ziekte
Wanneer uw kind ziek is dient u dit altijd vòòr de aanvang van de schooltijd telefonisch of mondeling door te
geven. Het ziekmelden via een broer of zus of het meegeven van een briefje leidt vaak tot misverstanden.
Mocht er een kind zonder afmelding niet op school zijn dan zal de betreffende leerkracht vóór 9:00 uur contact
opnemen met het thuisadres. Er zou onderweg best iets gebeurd kunnen zijn.
Als er een leerkracht ziek is, wordt er voor vervanging gezorgd.

Belangrijke data
12 oktober
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Afsluiting Kinderboekenweek
Luizencontrole
Fietscontrole
Herfstvakantie
Megasportdag Heerenveen
Juf Anneke vrij, meester Jan Hendrik groep 7/8

