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* Veel geplande vergaderingen en momenten gaan i.v.m. het coronavirus niet door. Als school
houden wij u hiervan op de hoogte. Ook verderop in het schooljaar geplande momenten gaan
straks eventueel niet door. U kunt hierbij denken aan sporttoernooien, schoolreis en/of
schoolkamp. Als er meer duidelijkheid is, laten we dit z.s.m. weten!

Van de directie
En toen gingen de scholen dicht! Dit bericht bereikte mij zondag j.l. aan het einde van de middag.
Het kwam niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel, maar nu was het dan definitief.
Maandag 16 maart kreeg het team de opdracht om thuisonderwijs aan te bieden voor, in ieder
geval, drie weken. Na een kort overleg ging een ieder aan de slag. Aan het eind van de middag lag
er een (gedeeltelijk) digitaal pakket klaar voor alle kinderen. Het is goed om te zien en te horen dat
na de gebruikelijke opstartproblemen alle kinderen aan het werk kunnen. Wat een flexibiliteit: van
de collega`s maar ook van u als ouder(s). Het is wat! Van de ene op de andere dag ben je voor de
komende periode leerkracht van je kind(eren).
Ik kan niet goed genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om elke dag te lezen met u kind(eren).
Het is belangrijk dat de kinderen vanaf groep 3 dagelijks minimaal een half uur lezen, het liefst ook
af en toe hardop. Voorlezen is voor de jongere leerlingen (maar ook zeker voor de ouderen) een
belangrijke activiteit van de dag.
Wanneer u vragen heeft over de leerstof en/of aanbod voor u kind(eren), kunt u contact opnemen
met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Deze e-mailadressen vindt u verderop in de nieuwsbrief.
Wanneer u vragen en/of calamiteiten heeft kunt u contact opnemen met
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl. In nood kunt u mijn mobiele nummer krijgen via de MR of OC
van de school. Deze ouders hebben voor speciale noodgevallen mijn mobiele telefoonnummer.
Veel wijsheid maar ook gezondheid gewenst!
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman,
Directeur Wijbrandischool

Nieuws
Hulp gevraagd!
Gisteravond is besloten dat mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen
geen bezoek meer mogen ontvangen. Dit is beter voor hun
gezondheid, maar natuurlijk wel ingrijpend voor deze ouderen.
Daarom wil ik u het volgende vragen:
Een kaartje op de mat, een tekening of brief in de bus: het is altijd leuk
om post te krijgen! Gezien de periode waar we in zitten, zouden wij als
zorgcentrum Anna Schotanus (Heerenveen) onze bewoners willen
verblijden met een leuke kaart, tekening of brief. Helaas kunnen we dit niet alleen en hebben we
jou hulp nodig!

Zou je een steentje willen bijdragen? Het zou fantastisch zijn als je met ons meedoet. Hoe meer
kaarten/tekeningen/brieven, hoe beter. Stuur dus één of meerdere kaarten/tekeningen met een
algemene boodschap naar onderstaand adres:
Zorgcentrum Anna Schotanus
Aan onze bewoners
Marktweg 104
8444 AC Heerenveen.
Leerlingenraad
Donderdag 12 maart jl. kwam de leerlingenraad bijeen. We hebben het
gehad over wat we de afgelopen tijd bereikt hebben:
- Nieuw (zachter!) wc-papier;
- Aanschaf voetbaldoeltjes en nieuwe ballen;
- Doorgeefluik van leerlingen naar leerkrachten/directie;
De leerlingenraad gaat zich de komende tijd bezig houden met:
- Zichtbaarheid leerlingenraad in de klas en in de school;
- Hoe kunnen we het plein goed inrichten qua speelmateriaal?
We hopen dat we snel weer bij elkaar kunnen komen om samen verder te ‘bouwen’ aan onze
school.
Terugblik pannenkoekendag
Vorige week dinsdag (10 maart) was de jaarlijkse pannenkoekendag op De Wijbrandi. Er is in alle
groepen goed gegeten en er waren meer dan genoeg pannenkoeken. Alle pannenkoekbakkers
hartelijk dank voor het bakken van de pannenkoeken. Ze waren heerlijk.
Letterfeest groep 3
Lieve ouders van de kinderen uit groep 3,
Het letterfeestje is helaas niet doorgegaan i.v.m. het corona virus.
Dit feestje doen we later dit schooljaar. Helaas kan ik dit nog niet
inplannen. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet! Blijf de letters uit het
letterdoosje wel oefenen, vooral de tweetekenklinkers (oe, ei, ie etc,).
Momenteel herhalen we dit niet op school. Anders elke dag op school,
dus blijf dit thuis ook doen. Alvast bedankt ouders.
Groetjes Aukje.
IEP eindtoets groep 8
Kinderen in groep 8 van het basisonderwijs hoeven dit schooljaar geen centrale eindtoets te doen.
Dat heeft minister Slob van Onderwijs besloten. Dit betekent dat onze leerlingen in groep 8 dit jaar
de IEP eindtoets niet maken. De leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen weken al een
schooladvies gekregen. Dat advies is altijd al leidend geweest bij de keuze van een middelbare
schoolopleiding. Er zal volgend schooljaar extra goed worden gekeken of een kind wel op de juiste
opleiding zit.

Koningsspelen 2020
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het Corona virus gaan de
Koningsspelen dit jaar niet door. De landelijke organisatie vindt het niet
verantwoord en gepast om het sportieve Oranjefeest te organiseren. Gezien
het feit dat de organisatie van de Koningsspelen primair ligt bij de lokale
organisaties en scholen zelf, roept de landelijke organisatie hen dan ook op
om de voorbereidende activiteiten uit te stellen tot volgend jaar. Het besluit
om dit jaar de Koningsspelen niet door te laten gaan is genomen in overleg met de ministeries van
VWS en OC&W.
We wilden dit schooljaar de Koningsspelen samen organiseren met de Sevenearschool. Volgend
schooljaar een nieuwe poging.
KiVa thuis
Onderbouw (groep 1 t/m 4)
Bespreek met jouw kind(eren) een sprookje dat jullie beide goed kennen
(bijvoorbeeld Assepoester). Wie wordt er gepest? Wie is de pester? Wie zijn
de assistenten, versterkers, verdedigers en buitenstaanders? Hoe is het
pesten gestopt?
Bovenbouw (groep 5 t/m 8)
Laat jouw kind(eren) een tekening maken van de verschillende rollen in een pestsituatie. Kijk
vervolgens of je de rollen in de tekening kunt herkennen. Wat zijn de kenmerken van een pester,
slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en buitenstaander? Laat jouw kind(eren) dit
uitleggen!

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer gaat het
over de Oudercommissie van onze school.
Oudercommissie (OC)
De oudercommissie (OC) van onze school bestaat uit 5 personen. De directeur heeft een
ondersteunende en adviserende rol binnen deze oudercommissie. Iedere maand vindt er een
commissievergadering plaats en éénmaal per jaar een ouderavond voor de ouders en
belangstellenden. De oudercommissie heeft een ondersteunende rol en verleent medewerking
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook werken ze mee aan andere vormen van
dienstverlening. Soms heeft de OC een adviserende taak ten aanzien van PR en identiteit. De OC
kan ook als ‘antenne’ dienen onder ouders. Als school weten wij graag wat er speelt. Ook werkt de
OC samen met de MR van onze school. Zij kunnen de MR zaken aandragen. De MR kan de OC om
advies vragen en als klankbord gebruiken.
Veel activiteiten worden door de OC zelfstandig georganiseerd en uitgevoerd.
De OC draagt op onze school duidelijk bij tot een optimaal functioneren van het onderwijs.
Het takenpakket van de OC is:

- inzameling van het oud papier;
- rommelmarkt;
- Flaeijelfeest;
- verkeersbrigadiers (klaar-overs);
- kerstfeest, laatste schooldag enz.
Oudercommissie (OC)
Mariska Kleinstra
Sindy Veenstra
Wietse Wierda
Julia Cnossen
Margriet Cnossen
Jan Hendrik Pesman

oversteek
oud papier
voorzitter
secretaris
activiteiten
directeur school

E-mailadressen leerkrachten Wijbrandischool
Juf Henny
Juf Lucie
Juf Aukje
Juf Annet
Juf Joke
Juf Geartsje
Juf Renske
Juf Tineke

Leerkracht groep 1/2
Leerkracht groep 1/2
Leerkracht groep 3/4
Leerkracht groep 3 en 7/8
Leerkracht groep 4
Leerkracht groep 5/6
Leerkracht groep 5/6
Leerkracht groep 7/8

h.ploeg@tjongerwerven.nl
l.jong@tjongerwerven.nl
a.boonstra@tjongerwerven.nl
a.moes@tjongerwerven.nl
j.mink@tjongerwerven.nl
g.mei@tjongerwerven.nl
r.muizelaar@tjongerwerven.nl
t.wal@tjongerwerven.nl

Juf Ellen
Juf Wietske
juf Hinke
Meester Jan Hendrik
Meester Sietze
Juf Renske
Marijke van Delft

Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Flexpool
Directeur
Conciërge
Intern begeleider
Administratief medewerker

e.boot@tjongerwerven.nl
w.houten@tjongerwerven.
h.houten@tjongerwerven.nl
cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
s.soepboer@tjongerwerven.nl
r.muizelaar@tjongerwerven.nl
m.delft@tjongerwerven.nl

Kind Op Maandag
Week 13 23/03 - 27/03
Een dag om opnieuw te beginnen
Matteüs 18: 21-35, 19: 16-30 en 21: 1-11
Een man krijgt een grote schuld kwijtgescholden, maar vervolgens wil hij van
iemand wel zijn geld hebben. Daar lijkt het op als wij elkaar niet vergeven,
vertelt Jezus. Een rijke man krijgt te horen dat hij zijn bezittingen weg kan doen en Jezus rijdt als
koning op een ezel Jeruzalem binnen. Dit is een dag om opnieuw te beginnen!

Week 14 30/03 - 03/04
Anders dan alle andere nachten
Matteüs 26: 17-75
Jezus en zijn leerlingen vieren Pesach. Een vast onderdeel van dat feest is de vraag: Waarom is
deze nacht anders dan alle andere nachten? Na die vraag wordt verteld over de uittocht uit
Egypte. Maar dit jaar zal Pesach voor Jezus en zijn vrienden totaal anders zijn dan in alle andere
jaren. Zal God ook nu zijn kind bevrijden?

Citaat:

Bijlagen

Onderstaand bericht is speciaal voor ouders van leerlingen van jouw school. Promoot je
mee?

Even geen school kan best leuk zijn, maar hele dagen verplicht binnen in huis zijn, gaat
snel vervelen! Veel kids zullen lekker lang achter de beeldschermen kruipen, maar we
weten allemaal dat dit niet dé manier is om je leven gezond in te richten en je zo te
weren voor het virus.
#buurtsportcaoches in de Gemeente Heerenveen bieden nu
de #thuisgymlesvandeweek > iedere dinsdag maken alle buurtsportcoaches die normaal
gesproken de gymles op school geven een digitale gymles vol leuke beweegopdrachten
voor in de woonkamer of tuin/ balkon. Doe lekker mee!
We zijn op zoek naar de #thuisgymtopper🏆
Doe lekker mee aan de thuisgym beweegopdrachten en post zelf ook zelfbedachte
opdrachten. Laat je kind een leuke opdracht verzinnen, spreek de opdracht in op video
en post de video op ons Instagram of Facebook kanaal met
hashtag #thuisvoorgezondheidheidheerenveen.
Van alle posts, wint iedere week 1 #thuisgymtopper die we de week erna toevoegen aan
de #thuisgymlesvandeweek.

Link video:
https://www.youtube.com/watch?v=LFKB8LYFWak&t=75s

Website Scoren voor Gezondheid Heerenveen:
https://www.scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/thuis-voor-gezondheid-heerenveen/

