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Geachte ouder(s) verzorger(s),
Voor u ligt de zesde Schoolinfo van dit schooljaar. Bij het schrijven van deze
nieuwsbrief is het alweer bijna december. December is traditioneel een maand
met veel feesten. Het sinterklaasfeest, maar bovenal het Kerstfeest. Wanneer
sinterklaas het land uit is, staan de kerstbomen al weer snel in school: gezellig!
Met elkaar toeleven naar het Kerstfeest, zorgt altijd voor een fijne sfeer op school.
Bij deze wil ik ook de ouders bedanken die er steeds voor zorgen dat de hal en
de rest van de school zo mooi versierd wordt!
Groet, team Wijbrandischool.
Sinterklaas:
Dinsdag 5 december komen sinterklaas en de pieten op onze school.
Vrijdagmiddag 17 november zijn er lootjes getrokken in groep 5 t/m
8. 27 november morgen de surprises mee naar school: er is dan een
tentoonstelling van de gemaakte surprises. De surprises liggen dan
een week op school tot het sinterklaasfeest op dinsdag 5 december.
24 november gaan de leerlingen uit groep 5 t/m 8 naar het
sinterklaassprookje in Heerenveen. Deze kinderen zullen ongeveer
om 16:00 uur weer terug op school zijn.
Kerst:
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.
Bewaar je lampion van sint maarten, want die
mag deze avond mee.
Wilt U ook weer glazen potjes sparen voor deze
avond. Graag inleveren bij juf
Aukje of juf Lucie (verzamelen in de bieb)
Binnenkort meer nieuws hierover…..
Mogelijke staking basisonderwijs: 12 december a.s.
Openbare meet-up met minister Slob op 29 november. Leraren,
onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders gaan in gesprek om
minister te overtuigen van noodzaak: meer salaris en minder werkdruk. Wordt er
geen gehoor gegeven, is er voor dinsdag 12 december a.s. een nieuwe
landelijke staking gepland.

Juf Aeltsje:
Zoals u wellicht weet gaat juf Aeltsje vrijdag 22 december a.s. met vervroegd pensioen.
Deze echte laatste werkdag zal ze vieren in groep 5/6.
Het officiële afscheid is gepland op donderdag 18 januari 2018.
Aanwezigheid directie:

Week/Dag
Week 47
20 nov. t/m
24 nov.
Week 48
27 nov. t/m
1 dec.
Week 49
4 dec. t/m
8 dec.
Week 50
11 dec. t/m
15 dec.
Week 51

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Jan Hendrik
Hele dag

Freerk
Hele dag

Jan Hendrik
Hele dag

Freerk
`s middags

-

Jan Hendrik
`s middags

Freerk
Hele dag

-

Studie

-

-

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

-

Jan Hendrik
`s middags

18 dec. t/m
22 dec.

-

Wijzigingen onder voorbehoud.
Via het volgende e-mailadres is contact zoeken of een afspraak maken altijd mogelijk:
cbswijbrandi@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 visie en missie van onze school:
De “Meester S. Wijbrandischool” is een Christelijke basisschool waar ook kinderen van andere gezindten
welkom zijn. We vragen van hen wel respect te tonen voor de Christelijke waarden van de school.
Onze school wil een school zijn waar de kinderen zich veilig mogen voelen. Waar rust heerst en waarin de
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
We werken met een team van enthousiaste leerkrachten welke in deze veilige omgeving voor een ontspannen,
prettige, open en motiverende werksfeer zorgen.
Op deze manier proberen we er alles aan te doen om uit de kinderen te halen wat er in zit.
In de omgang is vertrouwen en eerlijkheid belangrijk. Het vormt een basis voor respect.
Daarnaast is het van belang om goed te overleggen en zorg te hebben voor elkaar.
Wij willen de kinderen een activerende leeromgeving bieden, waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.
We leren de kinderen om zelfstandig te werken en om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Als
leerkracht willen we dit proces bewaken, stimuleren en motiveren om zo te komen tot goede (leer)resultaten.
Ieder kind heeft talenten en deze talenten willen we zo goed mogelijk tot hun recht laten komen.
Door om te gaan met deze verschillen, ze te herkennen en te erkennen willen we aansluiten bij de ontwikkeling

van het kind.
Daarnaast is een goed contact met ouders van belang. Onder het motto “de deur staat altijd open”, willen we
de ouders betrekken bij ons onderwijs.
Ouders zijn van harte welkom op school, het gaat immers om hun kind(eren).
De ouderbetrokkenheid is op onze school erg groot.
De uitgangspunten:
We werken dagelijks vanuit een Christelijke visie.
We willen dat de kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen.
We werken aan een klimaat van veiligheid, orde en rust.
Ieder kind heeft talenten en deze talenten willen we zo goed mogelijk tot hun recht laten komen.
Door om te gaan met deze verschillen, ze te herkennen en te erkennen willen we aansluiten bij de
ontwikkeling van het kind.
We leren de kinderen om zelfstandig te werken en om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen
leerproces
We volgen de kinderen in hun ontwikkeling dmv een leerlingvolgsysteem. Door om te gaan met deze
verschillen, ze te herkennen en te erkennen willen aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.
Contacten met ouders zijn belangrijk. Het gaat om de toekomst van hun kind(eren).
“Ieder kind is anders, tenzij het tegendeel bewezen is.”

Belangrijke data
24 november
Sinterklaassprookje groep 5 t/m 8 (+- 16:00 uur terug op school)
27 november
Surprises inleveren op school
29 november
Doe-middag Bornego College
5 december
Sinterklaasfeest op school
8 december
Juf Anneke vrij, meester Freerk voor groep 7/8
20 december
Krystkuier
22 december
Laatste werkdag juf Aeltsje
22 december
Kerstvakantie vanaf 12:00 uur tot maandag 8 januari 2018
------------------------------------------------------------------------18 januari
Officieel afscheid juf Aeltsje

