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Nationaal Schoolontbijt
Sint Maarten
Oudercommissie
Inloop schoolverpleegkundige
juf Baukje jarig
MR vergadering

Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool
Wijbrandischool

Van de directie
KiVa-monitor
Sinds vorig schooljaar (2019 – 2020) zijn wij een KiVa school. KiVa is een programma voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op de basisschool. KiVa richt zich op positieve
groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep
als geheel. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘ Samen maken we er een fijne school van!’ Zowel in
de onder- als in de bovenbouw werken we met KiVa vanuit tien thema’s.
Op KiVa-scholen vullen leerlingen twee keer per jaar een digitale vragenlijst in: de KiVa-monitor.
De afgelopen weken is de eerste afname geweest. De tweede afname is in april 2021. De vragen
gaan onder meer over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas.
Nadat de leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld, krijgen de leerkrachten een rapport van hun
groep, inclusief sociogrammen. Met het groepsrapport krijgen zij een helder beeld van hoe hun
groep in elkaar steekt, zodat zij hun handelen daarop kunnen aanpassen. Door de KiVa-monitor af
te nemen, voldoen wij als school aan de monitoringseis die volgt uit de wet sociale veiligheid op
school.
Daarnaast levert KiVa een rapport op schoolniveau. In dit schoolrapport worden de trends en
ontwikkelingen op schoolniveau gepresenteerd. Dat levert goede informatie op waarmee beleid
kan worden ontwikkeld, getoetst en verbeterd.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman, directeur.

Nieuws
Lampionnen
Op dit moment worden in alle groepen lampionnen gemaakt voor
Sint Maarten. Woensdag 11 november is het weer zover. Ondanks
dat wij als school gewoon lampionnen maken, is de keus aan u of u
uw kinderen deze dag langs de deuren laat gaan. De lampion kan
ook altijd gebruikt worden als lantaarn voor het raam in deze
donkere tijd.
Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 4 november a.s. is het Nationaal Schoolontbijt. Dit betekent dat we op
school gaan ontbijten. In tegenstelling tot voorgaande jaren husselen wij de
groepen niet door elkaar: dit schooljaar ontbijt elke groep in het eigen klaslokaal.
Wij willen u vragen uw kind(eren) deze dag een bord (plastic) en bestek mee naar school te geven.
Eventueel voorzien van naam, zodat achteraf eventueel duidelijk is van wie het is.

Nieuw gezin familie Tuinstra
Vanaf maandag 16 november hebben wij twee nieuwe leerlingen op onze school: Livano en
Madelief Tuinstra. Zij gaan verhuizen en komen hier in de buurt wonen. Livano komt in groep 1/2
(Beren) en Madelief in groep 4. In de week voor de schoolwissel, komen ze al even proefdraaien
bij ons op school. Ook via deze weg willen we ze van harte welkom heten!
Reminder ouderbijdrage
Enige tijd geleden bent u gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar over te
maken. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt, net als voorgaande jaren, €25,00 per leerling. Wij
ontvangen deze bijdrage graag voor 1 december 2020.
U kunt uw bijdrage overmaken op ibannummer:
NL87 RABO 0351 4006 80 t.n.v. Meester S. Wijbrandischool o.v.v. Ouderbijdrage 2020-2021 en
de naam van uw kind(-eren)
Inloopspreekuur op school - jeugdverpleegkundige Leonie van der Werff
Mijn naam is Leonie van der Werff en als jeugdverpleegkundige/preventiewerker ben ik betrokken
in de wijk en ook bij deze school!
Heeft u vragen over de opvoeding en gezondheid van uw kind(eren)?
Tips nodig over bijvoorbeeld luisteren, zindelijkheid of gedrag?
Zijn er moeilijkheden in de gezinssituatie?
Wilt u de groei (lengte/gewicht) van uw kind nog even laten checken?
Een ogentest bij uw kind laten doen?
Het gedrag van uw kind in de groep laten observeren?
Of gewoon even uw verhaal doen?
Ik denk graag met u mee in oplossingen, kan advies geven, de juiste hulp voor u organiseren of
eenvoudig een luisterend oor bieden. Alles is bespreekbaar. In verband met de maatregelen
rondom Corona wil ik ouders vragen om zich vooraf te melden bij de IB’er van de school of een
mail te sturen naar mijn mailadres dat u op het inloopspreekuur langs wil komen. Zo weet ik
hoeveel ouders er komen en kunnen we ons aan de maatregelen houden. Mocht het van tevoren
niet lukken; ik zorg dat ik om 8.15 uur op het schoolplein sta. Spreek mij dan ook gerust aan!
Dus aarzel niet om langs te komen, te mailen of te bellen! Op het ouderportaal van de school kunt
u lezen op welke dagen er een inloopspreekuur is. Deze zijn dan altijd tussen 8.30 en 9.30 uur.

Graag tot ziens,
Vriendelijke groet,
Leonie van der Werff, jeugdverpleegkundige GGD Fryslân
l.vanderwerff@ggdfryslan.nl
Tel. 088 – 22 99 801

KiVa
Na de herfstvakantie zijn we gestart we met het derde thema van KiVa.
N.B. afhankelijk van wat er speelt in de groepen kunnen leerkrachten andere keuzes
maken in het aanbod van KiVa. De jaarplanning is niet leidend maar een richtlijn.

Groep 1 t/m 4:
Wat gaan we doen?
Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen. In de ene groep voel je je
fijn en in de andere misschien niet. Fijne groepen ondernemen samen activiteiten en er heerst een
goede sfeer. Problemen worden er samen opgelost! In het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken
we naar manieren waarmee we kunnen voorkomen dat er kinderen alleen over blijven en kunnen
zorgen dat anderen ook meedoen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de groep fijn is voor
iedereen?
KiVa thuis
Maak samen met jouw kind(eren) een portret van jullie groep (gezin). Vul een groot vel papier met
foto’s, tekeningen en beschrijvende steekwoorden. Laat de ideeën uit je kind(eren) zelf komen.
Hoe groot is jullie groep? Wat doen jullie allemaal samen? Wat vinden jullie belangrijk? Hang het
portret op een mooie plek op!
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…kunnen uitleggen wat een groep is;
…kunnen voorbeelden van een fijne groep geven;
…ervaren hoe het is om deel van een groep te zijn;
…begrijpen hoe een groep invloed kan hebben op je gevoel;
…weten dat het fijn is voor anderen om bij de groep betrokken te raken;
…willen een bijdrage leveren aan een prettige sfeer in de groep.
Groep 5 t/m 8:
Wat gaan we doen?
Thema 3 staat in het teken van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Om betekenis te
kunnen geven aan iemands woorden is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar diegene zijn
of haar houding en gezichtsuitdrukking. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt. Jullie
kinderen oefenen met het uitbeelden en herkennen van emoties. Daarnaast leren ze jij-taal om te
zetten in ik-taal en dit toe te passen in verschillende situaties.
KiVa thuis
Bedenk samen met jouw kind(eren) een lijst van 5 tot 10 emoties. Beeld vervolgens om de beurt
een emotie uit. Welke emotie is er uitgebeeld? Waaraan kon je dat zien?
Tip: Probeer ook eens de verschillende emoticons uit te beelden!
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…weten wat communicatie is;
…herkennen problemen bij communicatie;
…weten wat ik- en jij-taal is;

…kunnen ik-taal gebruiken;
…weten wat ze moeten doen om zich bij een groep aan te sluiten;
…weten wat ze kunnen doen om anderen te helpen bij een groep aan te sluiten;
…weten dat ik-taal nuttig is als ze zich bij een groep aansluiten;
…kunnen reflecteren op de sfeer in de groep.

E-mailadressen leerkrachten Wijbrandischool
Juf Henny
Juf Lucie
Meester Tom
Juf Aukje
Juf Annet
Juf Joke
Juf Geartsje
Juf Renske
Juf Baukje
Meester Jan Hendrik

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

h.ploeg@tjongerwerven.nl
l.jong@tjongerwerven.nl
t.sanders@tjongerwerven.nl
a.boonstra@tjongerwerven.nl
a.moes@tjongerwerven.nl
j.mink@tjongerwerven.nl
g.mei@tjongerwerven.nl
r.muizelaar@tjongerwerven.nl
b.duinstra@tjongerwerven.nl
jh.pesman@tjongerwerven.nl

Juf Ellen
Juf Wietske
juf Hinke

Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Flexpool

e.boot@tjongerwerven.nl
w.houten@tjongerwerven.nl
h.houten@tjongerwerven.nl

Meester Jan Hendrik
Meester Sietze
Juf Renske
Juf Marijke

directeur
conciërge
intern begeleider
administratie

cbswijbrandi@tjongerwerven.nl
s.soepboer@tjongerwerven.nl
r.muizelaar@tjongerwerven.nl
m.vandelft@tjongerwerven.nl

Kind Op Maandag
Week 45 (02/11 - 06/11) – Wat een ezel!
Numeri 22, 23 en 24: 1-25
Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn
neergestreken. Hij wil het volk weg hebben en vraagt de profeet Bileam om de
Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn ezel hem toe. En als hij het volk
toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen.
Week 46 (09/11 - 13/11) – Ik blijf bij je
Exodus 40: 1-38, Deuteronomium 31: 1-8 en 34: 1-12
Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de tent van de
ontmoeting met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd in hun midden is.
Mozes beklimt nog één keer de berg Nebo. Daar sterft hij en wordt hij begraven door de Heer.

Week 47 (16/11 - 20/11) – Zo vergeet je het niet
Jozua 1, 2: 1-24 , 3 en 4
Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door de Jordaan, de grens met het beloofde
land. Er worden twaalf stenen neergezet als blijvende herinnering aan wat er gebeurd is.

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer gaat het
over ‘stichting Leergeld’.
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te
laten doen met sportclubs of muziekles of schoolse activiteiten. Soms
kunnen deze gezinnen geen of pas achteraf een beroep doen op
bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel
rekenen op de steun van Stichting Leergeld. Stichting Leergeld richt zich
op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot
18 jaar:
- met een laag inkomen;
- woonachtig in de gemeente Heerenveen;
- die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen via bijzondere bijstand,
tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling;
- die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen;
Met een vergoeding van Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan de genoemde
activiteiten. Zo wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden.
Het gaat om kosten die niet of gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening
voor:
- school;
- sportclub;
- vereniging;
- kunstzinnige vorming.
U kunt contact opnemen met Nynke Hoekstra
St Leergeld Heerenveen
Postbus 533
8440 AM Heerenveen
tel: 06-42271141 bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 15.00 uur

Quote/citaat:

Relevante bijlagen
Sportsnuffelweken
Onlangs stuurden we ouders op onze mailinglijst het bericht dat er van 26 okt t/m 08 nov
2020 weer meegedaan kan worden aan de sportsnuffelweken. Wat zou het fantastisch
zijn als alle ouders van leerlingen in de gemeente Heerenveen van deze kans afweten.
Promoot je mee binnen CBS Wybrandischool?
Je kunt heel eenvoudig de onderstaande link delen op jullie ouderportaal of opnemen in
een nieuwsbericht.
Link naar
bericht: https://mailchi.mp/scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/sportsnuffelweken-26okt-08-nov-2020

Facebookpagina
Hallo,
Sinds kort heeft GGD Fryslân (jeugdgezondheidszorg) binnen de gemeente Heerenveen een
eigen facebookpagina voor ouders met kinderen van 0-12 jaar! Hierop worden berichten
geplaatst met leuke en interessante weetjes, nieuwsberichten (waaronder ook regionaal, dus uit
de gemeente Heerenveen), tips bij onderwerpen waar ouders tegenaan kunnen lopen en nog
veel meer! Dit, met als doel om ouders op een laagdrempelige manier op de hoogte te houden
van informatie en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezond en veilig opgroeien van hun
kind(eren). Klik op de volgende link voor de Facebook-pagina: https://www.facebook.com/GGDFryslân-Gemeente-Heerenveen-0-12-jaar-108084314294331
De facebookpagina willen wij graag onder de aandacht brengen bij ouders. Zouden jullie dit
bericht met de link van de facebook-pagina willen plaatsen op het ouderportaal of de
nieuwsbrief van de school? Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Leonie van der Werff
Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar
Preventiewerker WSZ 3
Regio Zuidoost: Heerenveen
BIG registratienummer: 29926078530

GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299801
l.vanderwerff@ggdfryslan.nl
Werkdagen: di-wo-do en vrijdagochtend

