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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Locatie

14 december
juf Geartsje jarig
15 december
Inloop schoolverpleegkundige
Wijbrandischool
17 december
Kerstviering
18 december
Start Kerstvakantie om 12.00 uur
27 december
Juf Hinke jarig
--------------------------------------------------------------------------1 januari
Juf Henny jarig
4 januari
Eerste schooldag 2021
Wijbrandischool

Van de directie
Het kalenderjaar 2020 nadert z`n einde. Nog één week
school en dan is het kerstvakantie. De school is
inmiddels getransformeerd van Sinterklaas- naar
Kerstsfeer. De oudercommissie heeft met enkele
hulpouders de school de afgelopen maanden prachtig
versierd. Vooral nu met kerst branden er veel lichtjes in
school.
In het geboorteverhaal van Jezus speelt het licht ook
een belangrijke rol. De ster die in het donker van de
nacht de wijzen uit het oosten de juiste weg toont naar het pasgeboren kindje Jezus. Zonder deze
ster hadden ze hier geen weet van gehad.
Mensen hebben behoefte aan licht, deze lichtjes zorgen namelijk voor licht en warmte in het
donker. Laten wij ook af en toe een lichtje voor iemand zijn die het nodig heeft in deze moeilijke
tijd.
Dit lichtje is voor jou
voor de warmte die je mist
Dit lichtje zal je de weg weer wijzen
wanneer het even te donker is
Het kaarsje brandt met moed,
vertrouwen, hoop en kracht
Ik wens dat jij hierdoor
weer plezier hebt en weer lacht
Het leven is niet altijd simpel
soms gevuld met verdriet en pijn
Daarom wil ik jou laten weten,
dat er altijd een lichtje zal zijn
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Hendrik Pesman.

Nieuws
Kerstviering
Donderdag 17 december vieren we Kerst op school. We zijn druk bezig met de voorbereidingen.
We maken een film waarin leerlingen uit verschillende groepen rollen vertolken.
In deze film wordt het verhaal van koning Guldemond uitgebeeld. Het thema van de viering is:
‘een cadeau voor de wereld’. Voorafgaand aan de viering eten we in de eigen groep een broodje
knakworst, mocht uw kind daarna nog trek hebben, geeft u uw kind dan nog een broodje mee?

De film gaan we tijdens de viering in de klas bekijken, later is de film ook beschikbaar voor ouders
en verzorgers. Daarnaast maken we een zwerfboek waarin de kinderen vertellen wat ze bijzonder
vinden aan Kerst.
Sinterklaasfeest
Donderdag 3 december kwam Sinterklaas met z`n Piet bij ons op school. Hij arriveerde in een
cabrio en had het dak open! Eenmaal aangekomen op school werden ze al opgewacht door alle
kleuters in het speellokaal. Natuurlijk gingen Sint en Piet ook naar groep 3 en groep 4/5. Daar
werden ze getrakteerd op verschillende trucjes en bijzondere kunstjes. Tenslotte lieten Sint en Piet
hun gezicht nog even zien in de bovenbouwgroepen. Daar hadden de leerlingen prachtige
surprises en gedichten gemaakt. Al met al een prachtige ochtend!

Luizencontrole
Normaal gesproken is er elke maandag na een vakantie een luizencontrole op
school. Dit wordt gedaan door enkele ouders die de kinderen controleren. Nu
door de Corona-maatregelen is dit niet mogelijk. We willen u vragen om zelf
thuis uw kind(eren) te controleren op luizen en neten. Op de website van de
GGD vindt u hierover meer informatie.
Contact school en ouders
Zoals u weet vinden wij het contact tussen school en ouders belangrijk. Wilt u iets vragen, delen of
bespreken met de leerkracht van uw kind(eren)? Maak dan een afspraak via Parro of via de e-mail.
In tegenstelling tot de periode voor Corona, zijn er nu minder momenten dat ouders en
leerkrachten elkaar ontmoeten en spreken. Daarom willen wij u vragen om contact te zoeken
wanneer u iets kwijt wilt of wilt delen!

KiVa thema 5
Na de kerstvakantie starten we met thema 5.
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.

Thema 5 onderbouw: Plagen, ruzie of pesten?
Wat gaan we doen?
In dit thema gaan we in op vervelend gedrag in de groep. Het is soms moeilijk
om onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen leren jullie
kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin gepest, geplaagd
en geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt. Ook bespreken we welke emoties
je ervaart wanneer iemand vervelend tegen je doet.
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…weten wat pesten is;
…weten wat het verschil is tussen:
pesten en plagen
pesten en ruzie
pesten en per ongeluk iemand pijn doen
…weten dat er verschillende soorten van pesten zijn;
…kunnen anderen een fijn gevoel geven.
KiVa thuis
Het tegenovergestelde van pesten is iemand een fijn gevoel geven. Bespreek met jouw kind(eren)
wat je kunt doen om iemand een fijn gevoel te geven (iets positiefs zeggen of doen, zoals:
glimlachen, een complimentje geven, helpen of een cadeautje geven). Geef een fijn gevoel cadeau
aan iemand van wie jullie samen denken dat hij of zij het verdient. Dit hoeft niet perse iemand te
zijn die je goed kent. Hoe voelde het?
Thema 5 bovenbouw: verborgen vormen van pesten en cyberpesten
Wat gaan we doen?
Dit thema staat in het teken van de verborgen vormen van pesten, ook wel indirect of relationeel
pesten genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van gemene, anonieme (en digitale)
berichtjes en het vertellen van negatieve verhalen achter de rug van het slachtoffer om. Door
middel van verschillende oefeningen leren jullie kinderen niet alleen wat verborgen pesten is,
maar ook hoe ze de vormen van verborgen pesten kunnen herkennen in verschillende situaties.
Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze…
…weten wat verborgen pesten is;
…herkennen verborgen vormen van pesten;
…weten wat ‘buitensluiten’ is;
…ervaren wat het is om buitengesloten te worden;
…herkennen tegenstrijdige communicatie;
…weten wat roddelen en klikken is;
…beseffen dat roddelen fout is;
…weten wat te doen als er geroddeld wordt;
…herkennen digitaal pesten;

…weten wat te doen als er digitaal gepest wordt;
…herkennen verborgen vormen van pesten;
…kunnen herkennen dat er gepest wordt in hun omgeving.
…weten hoe zij hun groep prettig houden.
KiVa thuis
Verborgen pesten gaat vaak samen met tegenstrijdige communicatie. In deze oefening ervaren
jullie hoe het is om tegenstijdige signalen te sturen en te ontvangen. Telkens praat de één en
luistert de ander.
Kijk boos en zeg: je bent heel aardig.
Kijk beledigd en zeg: het geeft niet.
Kijk verveeld en zeg dat je de film leuk vindt.
Hoe voelt het om tegenstrijdige signalen te ontvangen of te sturen?
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Kind Op Maandag
Week 51 (14/12 - 18/12) Kom mee naar Betlehem
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20
Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu Maria zwanger is terwijl zij nog niet
getrouwd zijn. Maar een engel vertelt hem dat het goed is. Jozef blijft bij Maria.
Als Jozef en Maria in Betlehem zijn, wordt Jezus geboren. Maria wikkelt hem in doeken en legt
hem in een voerbak.

Week 01 (04/01 - 08/01) Ik wijs je de weg
Matteüs 2: 1-23
Wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar de pasgeboren koning van de Joden. Een ster wijst hen de
weg. Ook Jozef en Maria hoeven hun weg niet zelf te vinden: een engel vertelt dat ze naar Egypte
gaan. Later vertelt de engel hen ook dat het veilig is en dat ze weer terug kunnen.

Uit de schoolgids
Hier verschijnt om de twee weken een stuk uit de schoolgids van de school. Deze keer gaat het
over ons schoolgebouw:
1.3 Schoolgebouw
Onze school is gehuisvest in een fraai gebouw, dat aan de onderwijskundige en pedagogische eisen voldoet. Het
gebouw bestaat uit 5 groepsruimten, een speellokaal, en IB-ruimte, een gemeenschapsruimte en een directiekamer.
Daarnaast beschikt de school over een bibliotheek.

Buiten is er een voorplein en een achterplein met zandbak, waar alle kinderen van de school gebruik van maken. De
kinderen van groep 1 en 2 spelen altijd op het achterplein. De kinderen van groep 3 tot en met 8 spelen op het
voorplein. Wel creëren we, met name aan het begin van het schooljaar, momenten dat de leerlingen van groep 3 ook
nog even lekker kunnen spelen op het achterste plein.

Kerstgroet

Fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en tot
volgend jaar!
Team Wijbrandischool

Relevante bijlagen

Kinderkerstfeest 24 december, maar dan anders!
In verband met de beperkende maatregelen van het RIVM om verspreiding van het Coronavirus
tegen te gaan, is het niet mogelijk om een groot kinderkerstfeest in de kerk te organiseren. Daarom
heeft de leiding van de KinderKring iets anders bedacht: een gezellige kindermiddag in De Vallei!
Op donderdag 24 december zijn alle basisschoolkinderen uit onze dorpen van harte uitgenodigd in
De Vallei (Schoterlandseweg 20) in Oudehorne. Daar gaan we met elkaar de prachtige christelijke
kerstfilm De Ster (in het Nederlands) bekijken. Deze film is voor kinderen vanaf 6 jaar, dus er zijn
ook andere activiteiten voor de allerkleinste kinderen bedacht.
Uiteraard is er een pauze, waarbij de kinderen kunnen genieten van (warme) chocolademelk, ranja
en wat lekkers. Na afloop krijgt iedereen een aandenken mee naar huis zodat zij de feestdagen
samen met ouders en het gezin nog een beetje kunnen nalezen en beluisteren.
Hoe laat? Coronaproof?
De middag start om 14.00 uur tot 16.00 uur. De KinderKringleiding staat bij de voordeur om de
kinderen te verwelkomen, waardoor ouders niet naar binnen hoeven. Kinderen worden om
16.00 uur in groepjes door de leiding weer naar buiten gebracht, zodat de ouders op veilige 1,5m
afstand voor De Vallei kunnen wachten.
Zo waarborgen we de veiligheid en kunnen we toch met elkaar een prachtig kerstfeest vieren.

