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Schoolinfo
Beste ouder(s) verzorger(s),
Wat gaat het (school)jaar snel! We
hebben de Paasviering al gehad en de
meivakantie staat weer voor de deur!
Wat gaat de tijd snel. We hebben al erg
veel gedaan dit schooljaar en ook de
komende tijd staan er weer verschillende
activiteiten op stapel, ik noem bijvoorbeeld op: Wijbrandi`s bijpraatavond,
schoolvoetbal en schoolkorfbal.
Aankomende week maakt groep 8 de CITO-eindtoets. Deze toets meet hoe de
kinderen er voor staan t.o.v. het landelijk gemiddelde. Ook kan de toets gebruikt
worden als second-opinion in de schoolkeuze.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman.
DOEKOE Scholenactie:
De DOEKOE scholenactie duurt nog tot 22 april 2018!
Door deze actie kunnen wij later speelgoed voor het
schoolplein aanschaffen! De box waar de muntjes in
kunnen staat voorbij de kassa`s!
‘Wijbrandi`s bijpraat-avond’ 24 april 2018
Onlangs heeft de Oudercommissie (OC) weer vergaderd en de
activiteitenplanning doorgenomen. Deze keer stond de organisatie van de
Actualiteitenavond op de agenda. De animo voor de actualiteitenavond was de
afgelopen jaren niet groot en daarom hebben wij onszelf de vraag gesteld wat
kan hier de reden voor zijn. Is het de benaming voor deze avond of is het te
formeel? Wij zijn ons terdege bewust dat dit niets te maken heeft met de
betrokkenheid van de ouders want deze betrokkenheid is juist heel groot op onze
school. En daar mogen en kunnen wij met z’n allen trots op zijn!
Daarom zijn wij van mening dat wij deze avond een andere invulling en een
andere benaming moeten geven en zo zijn wij gekomen op “Wijbrandi’s
bijpraatavond”. Want dat is wat wij graag willen.
Met de “Wijbrandi’s bijpraatavond” willen wij ons meer gaan richten op zaken die
betrekking hebben op onze school. U moet hierbij denken aan de ontwikkeling
van onze school, visie, formatie, keuze lesmethodes, uitkomst van het
oudertevredenheidsonderzoek ed. De Medezeggenschapsraad (MR) en de
Oudercommissie zullen u op deze avond informeren over zaken waar ze zoal
mee bezig zijn. Een belangrijk punt vanuit de Oudercommissie is transparantie
over de ouderbijdrage. Verder willen wij de ouders de gelegenheid geven om
vragen te stellen en mee te denken. Want uiteindelijk willen wij allemaal het
beste voor onze kinderen!

Dus noteer daarom in uw agenda:
De directie, leerkrachten, MR en OC willen graag op dinsdag 24 april a.s. om 20.00 uur even bijpraten
tijdens de ”Wijbrandi’s bijpraatavond”, inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee.
In verband met de koffie en thee zouden wij graag willen weten of u wel/niet aanwezig kunt zijn. U kunt dit
mailen naar: a.klijnstra@kpnmail.nl of stuur een app naar 06-21215794.
Namens de OC tot dan!
Oud papier:
Onderstaand de planning 2018 voor het ophalen van het oud papier.
25 april: fam. Jonker, 25 mei fam. Abma, 22 juni fam. Wierda, 20 juli: fam. Smidt
en 17 augustus fam. Drost.
Koningsspelen:
Donderdag 26 april organiseren we de jaarlijkse Koningspelen. Dit jaar spelen we
spelletjes op het schoolplein en in onze eigen school. De leerlingen worden gewoon
om 8.30 uur op school verwacht. Om 9.00 uur zullen we ons verzamelen op het plein,
waar we beginnen met het dansje Fitlala. Hiermee worden de Koningspelen
geopend. De spelletjes zullen dan ongeveer om 9.30 uur starten. De leerlingen uit de
verschillende groepen worden gemixt en gaan onder leiding van een groepsleider uit
groep 8 bij de verschillende spellen langs. De leerkrachten assisteren bij de
verschillende onderdelen. De leerlingen ontvangen deze morgen limonade en een
gezonde snack. Om 12.00 uur gaan we genieten van de Koningslunch. De school
eindigt gewoon om 14.15 uur.
Uit de schoolgids:
Elke ‘Schoolinfo’ plaatsen we een stuk uit onze schoolgids. Deze keer gaat het over nieuwe kinderen.
Nieuwe leerlingen kunnen worden aangemeld bij de directie.
Kleuters die bijna vier jaar zijn mogen twee 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 uitgebreid 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.
Aanwezigheid directie tot aan de meivakantie:
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2
De afgelopen periode hebben we gewerkt, gespeeld en gezongen over de lente/Pasen.
Nu de dagen weer langer worden en de zon steeds meer kracht krijgt, zien we de natuur ontluiken. Bloemen
die voorzichtig hun kopjes omhoog laten komen, bomen die nieuw blad krijgen, de eerste vlinders/insecten die
tevoorschijn komen en jonge dieren die geboren worden. Al was het soms nog wel erg koud, toch hebben we
ook al kunnen genieten van heerlijk buitenspelen. Sommige kinderen wilden zelfs al “met zonder jas”.
Ook nieuw leven is er bij de familie Kuperus. Tynke (en natuurlijk ook Lyse en Marte) kregen een zusje: Birte.
Wij wensen de familie heel veel geluk en gezondheid met hun klavertje vier!
In de klas kregen we er een nieuw jongetje bij, Mohammed. Mohammed is geboren in Irak en woont
momenteel met zijn broertje bij de familie Hanse. Omdat hij hier zeker voor langere tijd zal blijven, is hij nu ook
bij ons op school. Welkom Mohammed, we hopen dat je een fijne tijd bij ons zult hebben.
Over twee weken is de maand april alweer voorbij en hebben we twee weken meivakantie. De periode tot de
vakantie zullen we bezig zijn met het thema: Vormen en kleuren. En natuurlijk gaan we in het diepste geheim
ook weer iets voor onze moeders maken. (Hopen dat alle kinderen het cadeautje nog kunnen vinden als het
zover is….)
De eerstvolgende inloopochtend is maandag 16 april en speelgoeddag op woensdag25 april.
Onderstaand nog een artikel over het belang van de motorische ontwikkeling van kinderen.
Hierin kun je lezen hoe belangrijk deze ontwikkeling is voor het verdere leren.
Het belang van een goede motorische ontwikkeling
Er gebeurt erg veel in de ontwikkeling van motoriek in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Een kind maakt verschillende
fasen door in deze leeftijdscategorie. Het is belangrijk dat een kind ook daadwerkelijk deze verschillende fasen
doormaakt, omdat indien dit niet gebeurt er dan bv in groep 3 problemen kunnen ontstaan met fijn motorische
activiteiten.
Het is belangrijk dat een kleuter leert klimmen, klauteren, schommelen, hinkelen, ritmisch kan springen op
twee voeten, balanceren, fietsen etc. Gelukkig leren heel veel kinderen dit spelenderwijs zelf heel goed. Er is

ook een groep kinderen die deze basisvormen van motoriek niet goed gaat beheersen. Het is vaak lastig om
hier een duidelijke oorzaak voor te vinden. Het blijkt dat jongetjes veel meer problemen hebben met grof
motorische activiteiten dan meisjes.
Indien zich problemen voor doen in de motoriek dan is het belangrijk als ouder om je kind te stimuleren. Je kan
bv door een bos gaan wandelen en kijken naar de prachtige bomen, maar je kan ook door het bos lopen en af
en toe eens over een omgevallen boom gaan balanceren of van boom naar boom springen of hinkelen of een
wedstrijdje gaan doen wie het eerste bij de volgende boom is. Het kind leert op die manier op een speelse
manier zijn motorische vaardigheden ontwikkelen. Kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 7 jaar zullen niet
zo snel zeggen: “pap of mam, ik kan niet rennen of hinkelen, wil je me helpen ?”. Ze voeren de vaardigheid
gewoon niet uit, omdat ze denken of ervaren dat ze het niet kunnen. Zo kunnen ze in een negatieve spiraal
terecht komen en kunnen bv faalangstig worden tijdens gymles.
Voor kleuters en kinderen uit groep 3 en 4 is het ook van belang dat ook de oog-hand-coördinatie en fijne
motoriek goed ontwikkeld worden. Het is dan ook heel goed om thuis b.v. te gaan gooien of stuiteren met een
bal om balvaardigheden te ontwikkelen. Belangrijk is ook om eens met een kind te gaan knippen, vouwen en
plakken, prikken, kleien, figuren natekenen en voorbereidende schrijfoefeningen te gaan doen. Spelletjes als
mikado, spelen met knex of lego, puzzelen en mozaïekfiguren maken zijn niet alleen goed voor de fijn
motorische ontwikkeling maar ook voor de ruimtelijke ontwikkeling en dit alles is weer belangrijk om te leren
schrijven in groep 3.

Groep 3 en 4
We zijn alweer enkele weken verder en het werken in de groepjes bevalt ons heel goed. Wat helpen de
kinderen elkaar goed en wat wordt er fijn samengewerkt. Er is een fijne sfeer in de groep. In de periode tot de
meivakantie zijn we ook bezig met het presenteren van de lenteposter bij Tjongertalent. Mooi om te zien hoe
de kinderen van groep 3 t/m 8 met elkaar samenwerken.
Wist U datjes:
Juf Aukje viert op maandag 16 april haar verjaardag. Op deze dag mogen alle kinderen een tosti meenemen,
die dan op school wordt gebakken. Het is handig dat er wel drinken mee wordt genomen, maar fruit hoeft niet.
De kinderen mogen verkleed op school komen.
Na de meivakantie is er op woensdag 16 mei het schoolkorfbaltoernooi in Jubbega. We zijn blij dat er zoveel
kinderen mee willen doen. We doen mee met 2 teams en we zijn blij dat we al 2 coaches hebben.
Sven heeft een nieuw Hoover board gekregen van zijn ouders.
Wilco is heel blij met het nieuwe huis. De kamers zijn erg groot, de tuin is heel groot, er zit een hele mooie,
grote vijver bij.
Wat leren we o.a. aan in de komende tijd:
Groep 3: met rekenen beginnen we met het springen tot en met 50 op de getallenlijn. De kinderen kunnen
getallen tot en met 50 ordenen op de getallenlijn, een opteltabel invullen en optellingen tot en met 20 handig
uitrekenen, bedragen tot en met 50 cent samenstellen met munten.
Groep 4; Met groep 4 gaan we verder met de tafel van 6 en 7. We willen jullie vragen om dit ook thuis goed te
blijven oefenen. Verder gaan we bezig met vooraanzicht, bovenaanzicht en zijaanzicht, verhaaltjessommen
met een deel/keersom erin en de tijdsduur berekenen tot op 5 minuten.
Denkt u aan:
Leren voor 19 april, de tafel van 6.
Leren voor 26 april, de tafel van 7.
We hopen dat u met plezier het groepsnieuws gelezen heeft. We vinden het belangrijk dat u als ouder op de
hoogte bent van wat er speelt in de groep. We hopen op een leuke periode met elkaar.
Meester Frank, meester Jeroen en juf Aukje.

Groep 5 en 6
De weken vliegen voorbij en we kunnen inmiddels weer genieten van mooi lenteweer.
Heerlijk! Met Pasen hebben we dit “nieuwe begin” samen mogen vieren d.m.v. een gezamenlijke Paasviering
in het speellokaal. Er hing een gemoedelijke sfeer en we hebben samen mogen genieten van een mooie
viering. Uit onze groep mocht Klaas de rol van een jongen die geholpen had bij het delen van de 5 broden en 2

vissen spelen. Hij ging samen met juf Renske op weg naar Pasen, waar ze nog meer bijzondere mensen
tegen kwamen.
Afgelopen zondag hadden we de KSG dienst. Tijdens deze dienst hebben Denise, Ingmar, Ytzen en Fenna het
verhaal van de wondervogel uitgespeeld, knap gedaan hoor!!
Helaas waren er de afgelopen periode nog steeds kinderen en leerkrachten ziek. Doordat een aantal
leerkrachten ziek was, heeft juf Aeltsje ook nog een dag les gegeven in groep 5/6. De kinderen vonden dit erg
leuk en gezellig.
Na de voorjaarsvakantie zijn de kinderen in groep 5/6 gestart met de spreekbeurten. Wat hebben we al een
leuke, bijzondere, knappe, originele spreekbeurten gezien, waar leerlingen mooie presentaties op het digibord
als leidraad gebruiken en verschillende materialen meenemen om te laten zien. Knap hoor en ontzettend leuk!
In groep 5 hebben we al spreekbeurten gehad over wedstrijdzwemmen (met eigen foto’s en een filmpje!),
vulkanen (met een live-uitbarsting!), de makelaar (met een echt interview), Wie is de Mol?, Wolven, Scoliose
(met een echte brace) en Theresienstadt (vertelt vanuit een eigen bezoek aan dit kamp). En er komen nog een
aantal leuke onderwerpen. In groep 6 waren er ook leuke onderwerpen. Wat dacht u van gitaren (met live
muziek!), piano’s, kranen (met een filmpje over het zelf besturen van een kraan!), het planetenstelsel, MAN
vrachtauto’s (waarbij we in een echte cabine mochten gaan zitten!), Donald Duck, De neus, Tweelingen, Clini
Clowns (met een lege flessen actie!). Super, wat hebben jullie ook werk van je spreekbeurten gemaakt. Dat
belooft nog wat in de andere groepen!!
In de komende weken staan er weer een aantal sportieve activiteiten gepland, denk aan het korfbaltoernooi en
de Koningsspelen. We hopen een paar mooie, sportieve weken.

Groep 7 en 8
1 April heeft nog en staartje gekregen: dinsdag 3 april stonden de
stoelen bij binnenkomst allemaal op de kop op de grond… Ach,
we maken van de nood een deugd; zo kun je ook wel een keertje
lekker lezen 
Groep 8 staat aan de vooravond van de eindcito. Nog even de
laatste puntjes op de i. Naast kennis hebben we ook veel ingezet
op strategieën van denken en doen. M.a.w.: hoe pak je
bijvoorbeeld een redactiesom aan? Lezen, nadenken, vraag goed
lezen, hand op de antwoorden, som bedenken, uitrekenen en hoe
controleren, enz.
Ook voor begrijpend lezen, grammatica enz. zijn er strategieën
van denken en doen.
Prima skills voor het VO!
Groep 7 is druk met het toepassen van de %, breuken, decimalen. Het tempo ligt hoog, het gaat goed!
Ieder jaar doet groep 8 het verkeersexamen.
En ook dit keer: iedereen geslaagd! Toppers!
Een goede voorbereiding voor (o.a.) als straks de
kinderen dagelijks naar Heerenveen, Gorredijk of
Wolvega fietsen.

Belangrijke data
11 april
17/18/19 april
20 april
24 april
26 april
27 april t/m 11 mei
16 mei
21, 22 mei

Schoolvoetbal toernooi
Cito Eindtoets
Juf Anneke afwezig, meester Jan Hendrik groep 7/8
‘Wijbrandi bijpraat-avond’
Koningsspelen
Meivakantie
Schoolkorfbal
Kinderen vrij i.v.m. Pinksteren

