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Schoolinfo
Geachte ouder(s) verzorger(s),
Het sinterklaasfeest van gisteren was een succes! Wat hebben we een leuke dag
gehad en wat zijn we verwend. De
kinderen uit groep 5 t/m 8 mochten
sinterklaas ‘helpen’, ze hebben
prachtige surprises gemaakt. Deze
stonden de afgelopen week in de
‘schatkamer’ van de school. De rest
van de school is ook prachtig
versierd. Ik heb de afgelopen tijd
enkele potentiële ouders mogen
rondleiden door school, ze waren
allemaal onder de indruk van de
gezellig ingerichte school. We mogen blij zijn met zo`n actieve oudergroep! De
komende tijd gaan we ons richten op kerst. Dan verdwijnen de sinterklaasspullen
en verschijnen de kerstbomen in school. Natuurlijk is dit niet het enige. Ook in de
Bijbelverhalen gaan we horen van het kerstverhaal.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman.
Oud Papier:
Met de Sevenaerschool is overeen gekomen dat
per 1 januari 2018 de oud papier opbrengst 50/50
te verdelen.
Dit is goed nieuws voor onze school!
Dit betekent ook dat we elke maand een
vrijwilliger moeten aanleveren om te helpen
inzamelen. De OC heeft besloten om de ouders van groep 1 hiervoor in te delen
en dit jaarlijks te herhalen, zodat men maar 1x in de acht schooljaren hoeft te
helpen.
Bij onvoldoende kinderen van het 1ste schooljaar zullen we de ouders van groep
8 benaderen.
Voor de kerstvakantie zult u de planning ontvangen.
Namens de OC
12 december staking, school dicht:
Na de meet-up bijeenkomst met minister Slob op 29 november en het verlopen
van het ultimatum op 5 december is het duidelijk: de minister komt het primair
onderwijs voorlopig onvoldoende tegemoet om de kwaliteit van onderwijs te
blijven garanderen. Daarom gaan de acties van het PO-Front onverminderd

door: 1,4 miljard is nodig voor meer salaris en minder werkdruk! Daarom sluiten wij, net als bijna alle scholen
in Nederland, aanstaande dinsdag 12 december de deuren.
Afscheid juf Aeltsje:
Zoals u inmiddels weet gaat juf Aeltsje met vervroegd pensioen. Vrijdag 22 december 2017 is haar laatste
werkdag. Deze dag viert ze samen met groep 5/6. Op donderdag 18 januari 2018 is haar officiële afscheid
gepland. Ze neemt dan afscheid van de ouders en van de kinderen van school.
Krystkuier:
We organiseren dit jaar een Krystkuier.
Kom je ook mee op zoek naar het koningskind?
Noteer alvast in uw agenda. (ook doorgeven aan opa/oma, pake/beppe)
Datum: woensdagavond 20 december 2017.
Starten: vanaf 18.15 bij school.
Wat: een wandeling door het dorp om samen op zoek te gaan naar het kindje Jezus en zijn ouders Jozef en
Maria.
Kunstatelier ronde 2:
Kunstatelier ronde 2 begint weer in januari. Er is weer een mooi programma samengesteld. Op de
wijbrandischool kun je saxofoonlessen volgen. Dit is voor kinderen in de leeftijd 8 tot 12 jaar.
Oude-Nieuwehorne

Saxofoonatelier
8-12 jaar
14.30-15.15 uur
Wijbrandischool Oudehorne
Jelle Visser
Maandag 15,22,29 januari en 5
februari
Max. 8 kinderen.

Saxofoonatelier
In dit atelier maak je op een plezierige manier
kennis met saxofoon. In 5 lessen leer je een aantal
basisgrepen, zodat je zelf al een paar liedjes kunt
spelen. Per les van 45 minuten kunnen 8 kinderen
meedoen. Vol is vol!

Uit de schoolgids:
Elke ‘Schoolinfo’ plaatsen we een stuk uit onze schoolgids. Deze keer gaat het over nieuwe leerlingen.
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.

Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2
Gisteren, dinsdag 5 december, kwamen Sint en Piet bij ons op school. Zij kwamen dit jaar aan met paard en
wagen. Nadat meester Freerk hen welkom had geheten kwamen ze bij ons in de klas.
De hulpjes Tije en Eline mochten de staf van de Sint even tegen de muur zetten, maar oeps… even later viel
hij met veel gekletter op de grond. Gelukkig was hij nog heel.
Zwarte Piet en Sinterklaas mochten gaan zitten op de plek waar juf en de hulpjes anders zitten. Piet had dit
niet in de gaten, die zat gewoon in de kring. Sjoerd wees hem zijn zitplaats aan, een kruk op wielen. Had hij
vorig jaar ook. Maar toen viel hij er af. Opletten dus.
Zoë mocht iets heel speciaals vertellen. Zij heeft maandag 4
december een broertje gekregen, Mason. Er waren ook nog andere
kinderen die iets wilden geven, vertellen of laten zien.
Zo liet Sem een bepaalde move zien, die Piet na moest doen. Ook
Sanne deed een kunstje, maar Piet kon geen “brug” maken. Wel liet
hij enkele andere kunstjes zien, die moesten geïmiteerd door Ivar
en Sjoerd.
Bente mocht met Zwarte Piet een spel spelen: de
pepernotenpiramide. Er werd met de dobbelsteen een aantal ogen
gegooid. Zoveel pepernoten mochten dan in de piramide gelegd worden. Wie de piramide het eerst vol had,
had gewonnen. Deze keer won Piet.
Bente en Ivar mochten ook nog even bij Sint komen. Sint had bij zijn aankomst in Oude-en Nieuwehorne
gehoord dat Bente en Ivar verliefd op elkaar zijn en later met elkaar zullen
trouwen.
Dat vond hij zo leuk, hij wilde het stel nog eens zien.
Elise had ook nog een verzoek. Zij wilde graag bij Sint op schoot en met z’n
drieën, Piet er ook bij, op de foto. Daarna was het tijd voor cadeautjes. Eerst
de zakken even opzoeken. Die had Piet in de gang gezet. Toen was het feest
weer voorbij en nadat Sint en Piet beloofd hadden dat ze volgend jaar terug
zouden komen werden ze uitgezwaaid. Sint en Piet, bedankt voor jullie
bezoek!
(Kijk voor meer foto’s in de fotoboeken op de website)

Groep 3 en 4
Op dinsdag 5 december kwam Sinterklaas bij ons in de klas. Hij nam één zwarte piet en die deed erg gek.
Zwarte Piet had zelfs onze briefjes meegenomen en in de open haard gegooid, want hij had het erg koud op
de boot. We vonden het heel gezellig. We hebben een brief van Sinterklaas gekregen en we hebben de Sint
gefeliciteerd met zijn verjaardag in het Spaans, door het liedje Compliane Feliz te zingen. Hij vond dit heel erg
leuk. We hebben in de middag nog een leuke film gekeken, maar toen was het Sinterklaasfeest helaas weer
voorbij.
Een aantal kinderen vertelt wat ze ervan vonden:
Tjardo: het Cadeau van Sint en Piet vond ik erg leuk, omdat ik het leuk vind om vingerafdrukken op te sporen.

Ruben: ik vond het leuk om te goochelen samen met Maurice. Hij vond het ook heel leuk om te zien.
Emma Lee: ons dansje was heel erg leuk (samen met Lisa), want zwarte piet deed met ons mee.
Sybrecht: ik vond het heel leuk om met Maurice en Ruben de Sinterklaas tekening te kleuren.
Charlotte: ik vond het leuk dat we het gedichtje voor Sinterklaas konden maken en dit konden vertellen.
Lynn: het was leuk om uit ons werkboekje te lezen.
Met vriendelijke groet,
Frank van der Werf

Groep 5 en 6
De afgelopen maanden van groep 5 en 6.
Oktober, november, december zijn voor de leerlingen altijd spannende maanden. In oktober beginnen we met
het maken van de lampion. Dan 11 november daarmee langs de deuren en het liefst zoveel mogelijk lekkers
verzamelen.
De lampion is nog maar net opgeruimd of Sinterklaas komt weer naar Nederland. Een aantal kinderen zijn
zelfs naar Dokkum gegaan om Sint binnen te halen.
De klas en ook de school wordt helemaal in Sint- en Pietenstijl ingericht, er worden liedjes gezongen en
dagelijks volgen we het Sinterklaasjournaal.
En dan is het 5 december:

De surprises hebben al een week in de schatkamer van Sinterklaas gestaan, maar mogen nu eindelijk de klas
in. Voor wie zijn deze , zo mooi gemaakte, cadeau????
En wat staat er weer allemaal in de gedichten. Maar het belangrijkste is en blijft de gezelligheid!
Nu gaan we druk bezig met de voorbereidingen van Kerst, samen met de leerlingen en ouders hopen we op
een warm, sfeervol feest.

Groep 7 en 8
Bij het schrijven van deze info zijn de Sinterklaasvoorbereidingen in volle gang. De schatkamer van Sint is
prachtig geworden: wat een mooie surprises zijn er gemaakt! Leuk dat kinderen en ouders er vaak even bij
staan te kijken!
Afgelopen week zijn de kinderen van groep 8 naar de doe-middag op de Bornego geweest. Ze hebben deze
middag even sfeer kunnen proeven op hun, misschien wel, nieuwe school. De verhalen waren de volgende
dag erg leuk!
In groep 7/8 werken we met een taakbrief. Daarop staat werk wat de kinderen moeten doen als ze klaar zijn
met het reguliere werk. Dat kan zijn: iets oefenen van bijvoorbeeld procenten, breuken, eigen reken- of
spellingsdoelen op de tablet. Daarnaast staat er werk op wat tegemoet komt aan de verschillende niveaus van

de kinderen. Bijvoorbeeld nog extra een onderdeel oefenen of juist uitdagende taken die een beroep op leren
leren doen. Verdiepen, verbreden en uitdagen.
Op vrijdag mogen de kinderen als ze klaar zijn met hun werk bij hun tafel iets voor zichzelf doen. Dat kan lezen
(strips) zijn of tekenen, een spelletje, enz.
Verder zijn we erg blij met de 8 chromebooks die we kunnen gebruiken. Ze werken vlot en het is een plezier
voor de kinderen om er op te werken.
Anneke

Belangrijke data
20 december
Krystkuier
22 december
Laatste werkdag juf Aeltsje
22 december
Kerstvakantie vanaf 12:00 uur tot maandag 8 januari 2018
------------------------------------------------------------------------15 januari
Hoofdluiscontrole
18 januari
Officieel afscheid juf Aeltsje
19 januari
Juf Anneke vrij, meester Jan Hendrik groep 7/8
vanaf 22 januari
Citotoetsen LOVS

Aanwezigheid directie:

Week/Dag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Week 49

-

Freerk
Hele dag

Jan Hendrik
Hele dag

Jan Hendrik
Hele dag

Freerk
Hele dag

-

OMT

-

Jan Hendrik
Hele dag

Freerk
Hele dag

Jan Hendrik
Hele dag

Freerk
`s middags

-

4 dec. t/m
8 dec.
Week 50
11 dec. t/m
15 dec.
Week 51

Donderdag

Jan Hendrik
`s middags

18 dec. t/m
22 dec.

-

Vrijdag

Wijzigingen onder voorbehoud.
Via het volgende e-mailadres is contact zoeken of een afspraak maken altijd mogelijk:
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl

