Nieuwsbrief oktober 2017
Nieuws van juf Wil en juf Daisy
Volgende week zijn de schoolgesprekken. In september/oktober zijn de
startgesprekken waar ieder kind een onderwijsdoel en kanjerdoel formuleert.
Deze worden met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen groep 1 en 2
besproken. Bij de leerlingen van groep 3 tot en met 8 zijn ook de leerlingen bij
deze gesprekken. In de kalender staan deze reeds gepland. Voor de leerlingen
van groep 8 worden de gesprekken
gesprekken verplaatst na de herfstvakantie. Dan zijn ook
de uitkomsten van de NIO bekend en kan er tevens een voorlopig schooladvies
worden gegeven. Ouder(s)/verzorger(s) van groep 8 ontvangen hiervoor een
uitnodiging.
oktober de leerkrachten gaan staken.
U heeft ook vernomen dat op donderdag 5 oktober
Iedereen heeft een brief per mail ontvangen van het College van
Bestuur van de Groeiling. De staking wordt ondersteund door het bestuur en de
directies. Voor de Willibrord en de Miland betekent het dat de beide locaties
zijn gesloten. Wij realiseren ons dat deze dag na de reeds geplande studiedag
van 4 oktober a.s. is. Wij begrijpen dat dit wellicht vervelend is, maar wij hebben
geen invloed op de datum van staking en wij hopen daarin op uw begrip en steun.
Met bestaande kinderopvangorganisaties
eropvangorganisaties kan een ieder contact opnemen voor
opvangmogelijkheden. Ook wanneer uw kind niet naar de opvang gaat, kan er op
deze dag, tegen betaling, een beroep op hen worden gedaan.
In verband met de studiedag op woensdag 4 oktober, is de Kinderboekenweek
geopend op dinsdag 3 oktober. Het thema van dit jaar is ‘Gruwelijk Eng’. In de
keet speelde het team een scene na uit het boek ‘De Heksen’ van Roald Dahl.
In alle groepen zal er op een gepaste manier bij dit thema worden stilgestaan.

Nieuws uit de onderbouw
We hebben gelezen, geknutseld en gepraat en
filmpjes gekeken over allerlei huisdieren. De
peuters hebben lapjeskatten gemaakt,
kinderen van groep 3 muurkranten en groep 1 en 2 o.a. vissenkommen en honden
en katten van vouwblaadjes. Vorige week hebben we een hele leuke
theatervoorstelling bezocht. De voorstelling ging over Reismuis die op zoek was
naar zijn vrouwtje en in allerlei landen terecht kwam. In deze landen maakte hij
kennis met de cultuur en de muziek. De kinderen, en ook de ouders en de juffen
hebben genoten! Deze voorstelling werd georganiseerd door het Kunstgebouw.
Alle scholen van Bodegraven- Reeuwijk hebben een abonnement op het kijken
naar Kunst. Groep 1 en 2 hebben dit schooljaar theater en groep 3 gaat nog naar
een Vertelvoorstelling.
Tot de herfstvakantie hebben we het over de Kinderboekenweek met als thema
‘Gruwelijk eng’. Er zijn allerlei boeken in de klas over monsters, heksen en
spoken. We rijmen met het boek ‘De grote gevaarlijke Grompel’. We maken
monsters zoals ‘De Gruffalo’, we spelen de verhalen uit het boek ‘Toveren met de
boze heks’,we griezelen en gruwelen en hebben plezier bij alle spannende boeken.
Vrijdagmiddag voor de herfstvakantie mogen de kinderen eigen speelgoed
meenemen.
Na de vakantie werken we over de herfst.
Vorige week is groep 3 begonnen aan kern 2 van Veilig leren lezen. In kern 2
leren de kinderen de volgende vijf letters lezen en schrijven: n, t, ee, b, oo.
Sommige kinderen verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De
kinderen leren daarom nu al als geheugensteuntje dat de b eruitziet als een been
dat tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal. Ze kunnen hierbij het
gebaar maken van een gestrekte linkerhand (het been/het stokje van de b) en
hun rechterhand er als rondje tegenaan houden (de bal/het rondje van de b).
Tip:Misschien wil uw kind zelf woorden typen op computer of tablet. Bij een
tablet kunt u kiezen tussen hoofdletters en kleine letters. Uw kind leert nu
alleen de kleine letters; kies dus het invoerscherm met de kleine letters.
Deze week starten we met Alles Telt aan blok 2. De kinderen leren klokkijken
met de hele uren, leren met de dobbelstenen splitsen en samenvoegen tot 11 en
leren geldbedragen tot 10 euro samen te stellen. We oefenen dagelijks met de
telrij en de getallen tot 20.

Nieuws uit de middenbouw
We zijn vorige week begonnen aan een nieuw
thema ‘’Lichaam’’. De volgende vragen staan de
aankomende twee weken centraal. Hoe noemen we
onze botten bij elkaar en waarvoor hebben we botten? Hoe werken spieren en
wat kunnen we ermee? Welke organen zitten er in ons lijf? Waar gaat de lucht
die je inademt naar toe? Waarom heb je bloed?
Kinderboekenweek
Het thema dit jaar is: Griezelen. Gruwelijk eng!
De kinderen mogen volgende week een ‘’griezelig’’
leesboek meenemen.
Spelling
Om de 3 weken is er een herhalings week. In deze week
krijgen de leerlingen geen huiswerkschriftje mee.
Volgende week is het week 8, dit is een herhalingsweek.
Rekenen
Het rekenen op de snappet is een groot succes, Alle kinderen vinden het leuk om
erop te werken en weten precies op welke knopjes zij moeten drukken. Veel
leerlingen werken aan hun eigen doelen. Dit zijn doelen voor meer uitdaging of
doelen waar zij meer mee moeten oefenen. Wij rekenen niet alleen met de
snappet, maar ook met ander materiaal. Dit doen we om de sommen inzichtelijk
te maken.

Groep 4
Rekenen
De toets van Blok 1 hebben we gehad en gaan
nu beginnen aan Blok 2. Hieronder staan de
doelen voor Blok 2.
Spelling
Aanstaande vrijdag maken wij de mixtoets. De
volgende regels komen aanbod:
Week 5
-

Duo betekent twee. De /u/ doet dus niet mee. Zoals: palm-elf

Week 6
Ik luister goed naar het woord. Dan schrijf ik het zoals het hoort. Aan
het begin en einde van het woord zitten 2 klinkers. Zoals: krant – bromt
Week 7
-

-

Hoor je na een s een /g/ ? Dan schrijf je c h en nooit een g! Zoals: schaap
- schrift

De weken staan op bloon klaar.
Groep 5
Rekenen
De toets van blok 1 hebben wij gehad.
We gaan starten aan Blok 2. In Blok 1
hebben wij kennis gemaakt met de
deelsommen. Dit hebben wij geoefend
met kastanjes. Hiernaast staan de doelen
voor blok 2:

Spelling
Aanstaande vrijdag maken wij de mixtoets. De volgende regels komen aanbod:
Week 5:
•

De n en de k zitten samen op een bank. Er mag niemand tussen,
anders kunnen ze niet kussen.

•

Tip: Bang voor de slang? Ng wat klinkt dat raar. De n en de g horen bij
elkaar.

Week 6:
•

Bij ei of ij: Ken je de woorden uit het ei-verhaal? Die schrijf je met e i
allemaal! De andere schrijf je met een lange ij.

•

Bij eer, oor en eur: Pas op voor de plaagletter r. De ee, de oo en de eu

•

klinken er anders door.
Bij uw, eeuw en ieuw, staat voor de w een u.

Week 7:
• De klank au krijgt een w. Alleen au zelf doet niet mee. Gebouw/vertrouwt.
Heeft groep 5 al geoefend op bloon?

Nieuws uit de bovenbouw
De afgelopen week hebben de leerlingen van groep 7 en
8 Kinderpostzegels verkocht. De verkoop verloopt erg
goed en a.s. vrijdag mogen de leerlingen hun verkoopmap
weer inleveren op school. Elke dinsdag wordt er een
boekbespreking gehouden. Hoewel degene van de boekbespreking wel een klein
beetje zenuwachtig is, komen er mooie presentaties voorbij. Ook trots zijn we
op de leerlingen van groep 8 die vorige maand de NIO hebben gemaakt. De NIO
is een intelligentieonderzoek die inzicht geeft in de capaciteiten van elk kind. Dit
is samen met eerder behaalde resultaten van belang om een goed voorlopig
schooladvies te kunnen geven. Afgelopen vrijdag hebben we het laatste uur
gezelschapsspelletjes gespeeld en er waren hele leuke spelletjes van thuis
meegenomen. Nadat we het thema Noord-Nederland hadden afgesloten met een
presentatie en een toets, was het volgende thema alweer aan de beurt: Lichaambloed en organen. Best een lastig onderwerp! Maar wel interessant.

De vragen die bij dit thema horen zijn:
Welke organen ken ik? Wat zijn hiervan de functies?
Wat zijn zenuwen en hoe werken ze?
Welke functies heeft de huid?
Hoe werkt de bloedsomloop?
Hoe werkt de ademhaling?
Vrijdag 6 oktober krijgen de leerlingen de samenvatting mee naar huis om te
leren en vrijdag 13 oktober is de toets.
Startgesprekken
Op dinsdag 10 en donderdag 12 oktober zijn de
startgesprekken. In de bijlage ziet u het rooster waarop
de dag en de tijd staat aangegeven waarop u wordt
verwacht. Als u op dit tijdstip niet kunt, dan is er
gelegenheid om te wisselen. Bij alle lokalen komen lijsten te hangen
hangen met daarop
het rooster. Mocht u willen wisselen, dan kunt u aan de hand van deze lijst
contact zoeken met een ouder/verzorger die een tijd heeft die u uitkomt. Geeft
u de wissel zelf even aan op het rooster?
Nieuws van de overblijf
Momenteel hebben we voor de overblijf een gebrek aan
krachten. Tot de herfstvakantie hebben we het rooster
rond gekregen door al onze reserves meerdere malen in te
zetten. Heel fijn dat het gelukt is maar voor na de
herfstvakantie willen we graag wat nieuwe krachten erbij,
zeker nu we weten dat een overblijfkracht ons tijdelijk gaat verlaten.
Zou jij ons willen helpen? Maakt niet uit hoe vaak je wilt, al is het maar één keer
per maand. Alle hulp is nu hard nodig.
Ook kan je een keer mee komen draaien om te zien hoe leuk het is!
Denk er eens over na en lijkt het je wat,
wat neem
eem dan contact op met:
met
Elly Biemond: 06-20252201
20252201 of Linda Balvert: 06-20476831

Nieuws van de OR
Tot vorig schooljaar ontving u aan het begin van het
schooljaar een kostenopgave voor de bijdragen aan de
oudervereniging en (indien van toepassing) de kosten
voor het overblijven voor het betreffende schooljaar.
Dit zal met ingang van dit schooljaar veranderen.
veranderen. De factuur voor de bijdragen
aan de oudervereniging zult u los van de overblijfkosten ontvangen.

In of net na elke schoolvakantie ontvangt u een aparte factuur voor de
overblijfkosten. Deze zullen dus achteraf en niet meer vooraf gefactureerd
worden. De kinderen die niet standaard 4 dagen per week overbleven, kregen
afgelopen schooljaar hun overblijfkosten al achteraf gefactureerd, omdat we
gestopt zijn met contante betalingen. Omdat het achteraf factureren
overzichtelijker is en u dus ook alleen betaalt voor de keren dat uw kind
werkelijk is geweest, willen we dit voor iedereen toe gaan passen. Daarnaast
krijgen de overblijfkrachten een vergoeding en hoeven zij die dag niet voor hun
eigen kind te betalen. Aangezien we voorheen met vaste krachten op vaste dagen
werkten en hier nu veel minder regelmaat in zit, is het praktischer om achteraf
te factureren. U zult de facturen per e-mail ontvangen. Het e-mailadres wat bij
de juffen bekend is zullen wij gebruiken voor het versturen van de facturen. Ik
wil u vriendelijk verzoeken om de factuur daarna binnen 1 maand over te maken
op het rekeningnummer wat u onder aan de factuur kunt vinden. Wanneer u de
facturen in delen wilt betalen, ontvang ik hiervoor graag een berichtje per e-mail
(karin@beukers.info). Dan kunnen we overleggen wat hierin handig is. Mocht u
vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet, Karin Beukers (penningmeester OR)

Nieuws van de MR
De Miland is op zoek naar een nieuw lid voor
de medezeggenschapsraad (MR).
Wij zoeken een enthousiaste, betrokken ouder,
die Martijn Beukers zijn rol in de MR wil overnemen.
De MR bestaat uit leerkrachten en ouders en praat over allerlei zaken die met
de school te maken hebben, zoals organisatie en beleid. De oudergeleding van de
MR geeft ook signalen door over zaken die leven onder ouders en doet suggesties
om zaken te verbeteren op school.
De MR vergadert 8 keer per jaar. Wil je meer informatie? Spreek Martijn
Beukers aan. Wil je je kandidaat stellen? Stuur een mail naar:
mr.willibrordmiland@degroeiling.nl
De medezeggenschapsraad van de Willibrord/Miland heeft de vergaderdata voor
dit schooljaar vastgesteld. Dit zijn:
27 september 2017, 24 oktober 2017, 29 november 2017, 31 januari 2018
21 maart 2018, 18 april 2018 en 13 juni 2018

Nieuws van Wendie Hartsink
Beste ouders,
Soms heb je het gevoel dat je kind niet lekker in zijn vel
zit. Het gaat niet zo lekker op school, met vrienden en
vriendinnen, of thuis merk je ‘iets’ in het contact met je kind. Ook kan het zijn
dat je kind zich bijvoorbeeld onzeker voelt over zichzelf, of dat er iets is
gebeurd waar je kind verdriet van heeft, of angstklachten. Als je niet goed weet
waar je de oorzaak moet zoeken, of je weet niet hoe je je kind kunt helpen, zou
begeleiding van een coach je hierin kunnen helpen.
Mijn naam is Wendie Hartsink
Hartsink en ik ben coach voor kinderen en ouders. Samen
met je kind kan ik onderzoeken wat hem of haar dwars zit en wat we kunnen
doen om dit te verbeteren. Ook als je zelf belemmeringen voelt in je rol als
ouder, kan ik je helpen uit te zoeken wat hiervan de oorzaak
oorzaak is en wat hierin kan
helpen.
Op school ligt een flyer met informatie, zowel gericht aan jou als ouder, als aan
de kinderen. Als je benieuwd bent of mijn begeleiding jullie zou kunnen helpen,
neem dan gerust contact met mij op. Je kunt mij bereiken op telefoonnummer
06-57803371,
57803371, of per mail: info@kids-talkcoaching.nl.
info@kids talkcoaching.nl. Ook heb ik een website
waar je even rustig rond kunt kijken als je wilt: www.kids-talkcoaching.nl.
www.kids talkcoaching.nl.
Als je vragen hebt, laat het me weten, ik help je graag!
Hartelijke groet, Wendie Hartsink
Hartsi

Wij feliciteren in oktober:
oktober
13 oktober
Niek
27 oktober
Luke
Wij stellen het op prijs wanneer de uitnodigingen voor een partijtje niet in de
klas worden uitgedeeld maar via de ouders of de brievenbus.
Nieuws uit de agenda:
3 oktober
start van de Kinderboekenweek
4 oktober
Groeilingdag, leerlingen vrij
5 oktober
#POCODEROOD, de school is dicht
10 oktober

schoolgesprekken

12 oktober

schoolgesprekken

16 t/m 20 oktober herfstvakantie
31 oktober

Jaarvergadering OR

Bijlage:
Rooster startgesprekken
Beweegteam Woerden
Martin Luijk Fietsverlichting
Hanneke van Essel ‘Rots en water.’

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in week 45.
Kijkt u ook eens op de website www.willibrord-miland.nl

NOODNUMMER SCHOOL!
De school is tijdens weekenden/vakanties bereikbaar voor noodgevallen op:
06-15 07 70 20

