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Schoolinfo
Geachte ouder(s) verzorger(s),
Gisteren (dinsdag 13 februari) had het team van de Wijbrandischool een
studiedag. `s Ochtends stond in het teken van onze visie en missie. Waar staan
we voor? Wat zijn onze kernwaarden? En waar willen we voor staan? Heel
interessant om hier als team bij stil te staan. Samen met de
tevredenheidsonderzoeken dient dit als informatie voor de (onderwijskundige)
plannen van de aankomende schooljaren. 8 maart a.s. gaan we op een
avondvergadering verder met dit onderwerp.
`s Middags konden de leerkrachten bezig met het schrijven van rapporten, het
analyseren van de toetsen en voorbereiden op de komende periode. Al met al
een nuttige dag!
Groet, team Wijbrandischool.
Tevredenheidsonderzoeken:
In week 6, 7 en 8 worden de tevredenheidsonderzoeken door DUO
afgenomen onder ouders, leerlingen (groep 6 t/m 8) en leerkrachten van de
Wijbrandischool. Wij willen u vragen om mee te werken aan dit onderzoek. Wij
zijn benieuwd naar uw mening en input voor de komende periode. De
tevredenheidsonderzoeken dienen onder andere als bron voor het
strategisch beleidsplan voor de komende jaren. De leerlingen uit groep 6 t/m 8
zullen (anoniem) de digitale vragenlijst invullen op school. Alvast bedankt voor
uw medewerking. Wanneer u de digitale vragenlijst niet hebt ontvangen, horen
we het graag!
Doekdragen SC Heerenveen:
Zaterdag 3 februari jl. hebben leerlingen uit groep 6, 7 en 8 het grote doek op de
middenstip mogen dragen! Dit was een unieke belevenis. Zo dicht bij de spelers
en ook nog op het veld wat je misschien alleen van de tv kent. Het resultaat zat
ook nog mee: Heerenveen won met 1-0. Op de website vindt u meer foto`s van
deze onvergetelijke avond.

Herinnering: Oproep vaders om te klaar-overen!
Op dit moment zijn er veel moeders die iedere week als klaar-over op straat
staan en daarnaast vallen ook andere moeders met regelmaat in! Daar zijn wij
erg blij mee!! Maar ook zouden we graag wat vaders als klaar-over willen zien!
De enige vader die we zo nu en dan zien staan is Douwe Tijsma. Wie komt
Douwe versterken? Ook mannen kunnen klaar-over zijn! Onze concïerge Sietze
is ook iedere week klaar-over! Wanneer heb je heit- of pappa dag en kan je
bijspringen? Het enige wat je nog moet behalen is het klaar-over certificaat. De
cursus staat gepland op donderdagavond 1 maart 2018.
Zie jij het zitten om het klaar-over team te versterken, neem dan contact op met
één van de OC leden of bel of app naar 06-21215794.
Namens de OC
Mariska Klijnstra
Oudercontactavonden:

Aanwezigheid directie:

Week 07

Maandag:

12 t/m 16
februari

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Jan Hendrik
Freerk

Jan Hendrik

OMT

Week 08

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

19 t/m 23
februari

Jan Hendrik

Freerk

Jan Hendrik

Freerk
`s middags

Vrijdag:

Vrijdag:

Uit de schoolgids:
Iedere schoolinfo staat er een stukje uit de schoolgids in de schoolinfo. Deze keer gaat het over de
vertrouwenspersoon bij ons op school of bij de GGD.
Vertrouwenspersoon machtsmisbruik op school
Mocht u of uw kind iets willen melden als het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling leerkracht of anderszins aan school verbonden personeel, dan kunt u altijd bij de leerkracht of directie terecht.
Ook kunt u zich wenden tot de interne vertrouwenspersoon.
De interne vertrouwenspersoon is juf Hinke Frietema. U kunt bij haar terecht voor vragen of klachten op het
gebied van machtsmisbruik. De contactpersoon verwijst u zo nodig naar de externe vertrouwenspersoon. Het
is ook mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is een medewerker van GGD “Fryslân”. De vertrouwenspersoon behandelt
alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school.
De vertrouwenspersoon:
• Luistert naar het probleem of klacht en gaat er serieus op in.
• Gaat vertrouwelijk met uw klacht om.
• Zorgt eventueel voor bemiddeling.
• Kan eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlening.
• Kan u helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.
De vertrouwenspersoon machtsmisbruik is: Adriaentsje Tadema. Zij is te bereiken via ( 088 – 229 9887. Email:
a.tadema@ggdfryslan.nl

Belangrijke data
15 februari
22 februari
26 feb. t/m 2 maart
14 maart
16 maart
30 maart
2 april

Oudercontactavond (Adviesgesprek groep 8)
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Open Dag Wijbrandi school
Juf Anneke afwezig, meester Freerk groep 7/8
Goede vrijdag, leerlingen vrij
Tweede Paasdag, leerlingen vrij

