Nieuwsbrief september 2017
Nieuws van juf Wil en juf Daisy
De zomervakantie is weer voorbij en een nieuw schooljaar is begonnen. We hopen
dat iedereen er weer met goede zin aan begint, want volgens ons wordt dit een
heel mooi en goed jaar. Een nieuw schooljaar met nieuwe plannen, nieuwe dromen
en nieuwe voornemens. In de zomervakantie is er een nieuw jaarplan gemaakt,
waarin beschreven staat welke keuzes, prioriteiten zijn gemaakt, welke
veranderingen er komen en welke nieuwe doelen we willen behalen en wat we
daarvoor gaan doen. De speerpunten voor dit schooljaar zijn:
* Aanschaf van Tablets, I--Pads
Pads en Chromebooks voor de beide locaties.
* Invoering van ICT in het onderwijs.
* Invoering van diverse nieuwe leermethodes.
* Afstemming leerlijnen en diverse vakken.
* Meer aandacht voor gedrag met duidelijke regels,
richtlijnen Social Media en antipest protocol.
* Behalen van goede leerresultaten.
* Verbeteren
beteren van de zorgstructuur voor leerlingen.
* Vergroten van de ouderbetrokkenheid.
* Continuering leerling gesprekken en traject van de ambitie.
* Inzetten op Sport en Bewegen in relatie tot de andere vakken.
* Scholing personeel met o.m. ICT, herhaling kanjertraining, gedrag etc.
* Vernieuwing materialen schoolplein locatie Willibrord.
* Renovatie Miland en vernieuwing damwand.
* Inzet van PR voor beide locaties.
* Nieuwe aanvraag voor de certificaten “Gezonde School”en “School op Seef”
* Goede communicatie
tie en informatie naar nieuwe ouders/verzorgers.
Het jaarplan verschijnt binnenkort op de website en is voor eenieder in te zien.
U leest, we zijn weer volop in beweging en er zijn vele veranderingen. Deze
veranderingen worden ingezet op hetgeen beter kan en moet. Datgene wat goed
gaat zal worden gehandhaafd.
Op donderdag 14 september is de optocht van de najaarsmarkt. Het thema is dit
jaar: “Boerenkaas, een sprookje op zich”. Sprookjes
Sprookjes daar geloven wij wel in! We
gaan ook meelopen met een prachtig versierde kar.

Alle leerlingen zijn uitgenodigd en ook het team loopt mee. We hopen dat u ook
mee doet of ons toejuicht op de route!
Wij wensen iedereen een fantastisch schooljaar toe.
Nieuws uit de onderbouw
De afgelopen weken zijn we goed van start
gegaan. We hebben alweer volop met alle
werkjes en spelletjes gespeeld. Alle regels en
routines zijn we aan het oefenen. Groep 3 heeft kennis gemaakt met allerlei
nieuwe materialen voor lezen, schrijven en rekenen en is enthousiast aan de slag
gegaan. Het is nog een beetje wennen hoe alles moet maar het gaat al heel goed.
De komende weken zijn we in onze groep bezig met het thema “ Beestenboel” en
gaan we het hebben over huisdieren. We gaan er van alles over leren en zingen
liedjes, horen verhalen, doen spelletjes en knutselen rond dat thema. We hebben
er weer zin in!
Letters en woorden lezen in kern 1 groep 3
In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met deze letters en de
letters van de vorige kern kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen. Ze
oefenen dit dagelijks met het boekje Veilig & vlot. Op de meeste pagina’s staan
woorden en/of zinnen met woorden die bestaan uit een (medeklinker)-klinker(medeklinker), zoals ‘raap’, ‘rem’ en ‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’. Op de pagina’s die
we ‘snuffelpagina’s’ noemen, komen echter ook woordjes voor met twee
medeklinkers achter elkaar zoals ‘spaar’ en ‘paars’. Kinderen die dat willen, mogen
alvast aan dit soort woordjes ‘snuffelen’ en ze proberen te lezen. Ze hoeven
deze woordjes nog niet foutloos en vlot te kunnen lezen of spellen.

Nieuws uit de middenbouw
We zijn vorige week begonnen aan een nieuw
thema ‘’Noord-Nederland’’. De volgende vragen
staan de aankomende twee weken centraal: Welke provincies liggen er in NoordNederland? Wat zijn de Waddeneilanden? Wat zijn hunebedden en hoe werden
ze gemaakt. Hoe oud zijn de hunebedden? Wat is een Elfstedentocht?
Vrijdag 8-11: Aanstaande vrijdag hebben we de taaltoets van week 1 en 2. Ook
hebben we de mixtoets van spelling.
Vrijdag 15-11: De groepen 3 en 4 zijn vrij.

Huiswerkschrift
Met de klas hadden we afgesproken, om op maandag, ons huiswerkschriftje mee
te nemen naar huis en vrijdag weer in te leveren. De leerlingen kwamen vorige
week naar mij toe, met de volgende vraag; Mogen we het schriftje op de
maandag daarop weer inleveren, anders kunnen we er nooit in het weekend aan
werken. Dit vonden we allemaal een goede reden, daarom is nu de afspraak; Op
maandag krijg je het huiswerkschrift mee en op maandag lever je het weer in.
(mag ook eerder)
Nieuwsbegrip:
Deze week is het onderwerp: 381 nieuwe dier en plantensoorten ontdekt.
Groep 4
Rekenen
We zijn begonnen met het werken op de
snappet. De leerlingen zijn erg enthousiast en
weten al helemaal hoe het werkt. We werken
nu aan blok 1, hieronder staan de doelen:
De sommen tot 10 proberen wij zoveel mogelijk
te automatiseren. Sommen boven het tiental
lossen wij op door handig te rekenen.
Voorbeeld: 8+6=
Eerst aanvullen tot 10, dan nog 4 erbij.
Spelling
Aanstaande vrijdag maken wij de mixtoets. De volgende regels komen aanbod:
Ik luister goed naar het woord. Dan schrijf ik het zoals het hoort.
· Net-als-woord: poes: de bek de boom het dier
· Net-als-woord: draak: de bloem het gras de snuit
· Net-als-woord: muts: als juist de mens ons
Heeft groep 4 allemaal geoefend op bloon?

Rekenen
We zijn begonnen met het werken op de
snappet. De leerlingen zijn erg enthousiast
en weten al helemaal hoe het werkt. We
werken nu aan blok 1, hieronder staan de
doelen:
Vorig jaar zijn de tafels 1 t/m 5 en 10
aanbod gekomen. Dit jaar komen de tafels
van 6,7,8 en 9 aanbod. Probeer ook thuis
zoveel mogelijk de tafels te oefenen en te
automatiseren. Hieronder een link naar
een site met allemaal leuke tafel
spelletjes.
http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tafels/

Spelling
Aanstaande vrijdag maken wij de mixtoets. De volgende regels komen aanbod:
Week 1:
•

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 2:
•

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 3:
•

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
We zijn inmiddels in week 3 van het nieuwe schooljaar
en zitten al helemaal in het ritme. We hebben al veel
verjaardagen gevierd en zijn blij het resultaat van onze
leuke verjaardagskalender. Tussen de lessen door doen
we regelmatig een energizer om daarna weer fris en
fruitig aan de volgende les te beginnen. We hebben kennisgemaakt met twee
nieuwe methodes: ‘Lezen in Beeld’ en ‘Real English.’ Volgende week gaat ook de
eerste boekbespreking van start. Het eerste thema van dit jaar is NoordNederland. De leerlingen zijn druk bezig met het maken van een muurkrant en
kunnen na afloop van het thema in ieder geval antwoord geven op de volgende
vragen:
-Hoe wordt aardgas gewonnen, vervoerd en wat doen we ermee?
-Noem 4 soorten landbouw en bij elke soort twee producten.
–Hoe is de provincie Flevoland ontstaan?
-Wat is het verschil tussen een dam en een dijk?
-Wat zijn hunebedden?
-Wat is een terp?
-Waarom is de Waddenzee een belangrijk natuurgebied?

Nieuws van meester Esli en juf Ria
Deze week zijn wij weer begonnen met de gymlessen.
Wij hebben ons vooral bezig gehouden met het
spelen van spellen om weer even aan elkaar te kunnen
wennen. Het waren leuke en sportieve lessen. Wilt u
controleren of de kinderen (goed passende) gymschoenen meenemen naar de
gym? Verder zien wij graag dat lange haren vast zitten. Eventuele sieraden
worden in een bakje bewaard. Deze krijgen de kinderen na de gym weer terug.
Mocht u thuis nog buiten speel materiaal hebben welke u niet meer gebruikt, het
is bij ons altijd welkom. Wij hopen op een gezellig en sportief jaar!

Nieuws van de stagiare
Hallo allemaal!
Even voorstellen... Mijn naam is Peter Keijzer.
Dit jaar ben ik begonnen aan de Pabo. Het leuke is
dat ik ook gelijk mag beginnen met stage en jawel
dat ga ik doen bij jullie op de Miland! Komend jaar zal ik voor een bepaalde
periode in elke bouw te vinden zijn en mag ik ervaren hoe het is om in de

schoenen van een leraar te staan. Ik hoop dat het voor de school en mijzelf een
leuke en leerzame tijd gaat worden waarin ik het team mag versterken. Ik zie
ernaar uit om met iedereen kennis te maken. Tot snel!

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, neem dan contact op met:
Elly Biemond: 06-20252201 of Linda Balvert: 06-20476831

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

Nieuws van juf Dorien van de locatie Willibrord:
Aan het begin van het schooljaar wil ik iedereen laten
weten dat er weer doppen ingeleverd kunnen worden.
Met de opbrengst van de doppen wordt het mogelijk om
meer hulphonden op te leiden. Steeds vaker worden ze
ingezet. Niet alleen als blindengeleide hond, maar ook

kunnen ze mensen ondersteunen die een oorlogstrauma hebben opgelopen. De
inzet van deze honden is divers en hard nodig. De actie is vorig schooljaar een
enorm succes gebleken.
Ik ging iedere week met een vuilniszak vol doppen op mijn fietsje naar huis.
U begrijpt dat dit niet meer te tellen is. Ik zal vanaf nu het gewicht in doppen
aan u doorgeven. Hoewel ik heel blij ben met de hoeveelheid doppen wil ik u toch
vragen om met de volgende twee punten rekening te houden:
-Lever de doppen schoon in. U begrijpt dat doppen die onder de melk
en de slagroom zitten na een week niet lekker meer ruiken.
-Lever de doppen in zonder zakje/tasje. U kunt ze los in de daarvoor
bestemde bak overgieten.
Ik ben benieuwd hoeveel kilo doppen we met elkaar sparen.

Nieuws van de werkgroep lezen:
Vorig jaar zijn we op de Willibrord-Miland gestart met
een leeswerkgroep. Deze groep staat onder leiding van
juf Bianca die een opleiding tot leescoördinator heeft
gevolgd. Zij heeft ook een nieuw leesplan gemaakt en
samen met de werkgroep wordt lezen de komende jaren goed in the spotlights
gezet!
Waarom zoveel aandacht voor lezen? Lezen is leuk! Peuters en kleuters luisteren
met veel aandacht en plezier naar de verhalen en prentenboeken die thuis en in
de klas voorgelezen worden. En het is leerzaam, je leert nieuwe woorden en je
kunt je inleven in allerlei gebeurtenissen en situaties. Vanaf het moment dat je
zelf gaat lezen wordt de wereld nog groter. En duik je met je neus ook nog eens
in de studieboeken! Ook dit jaar staan er weer allerlei activiteiten gepland.
Vanaf 5 oktober staat de Kinderboekenweek 2017 centraal, met als thema
‘Gruwelijk Eng’. Meer vertellen wij er nog niet over maar het wordt vast
griezelen! We hebben veel nieuwe boeken op school. Leesboeken, maar ook
methodeboeken. Om deze mooi te houden willen we deze graag plastificeren.
Elke donderdag is Meester Kees op de locatie Willibrord om dit voor ons te doen,
heel fijn! Maar deze klus kan hij niet alleen af! Hij zoekt versterking. Meester
Kees wil graag uitleggen hoe je het beste kunt plastificeren zodat je een stapel
boeken mee naar huis kan nemen om te plastificeren. Wie geeft zich hiervoor op
bij juf Bianca of juf Rosalie?
Het komende jaar houden wij u op de hoogte van alles rondom lezen!
Met vriendelijke groet, de leeswerkgroep
Juf Bianca, juf Margareth, juf Silvia, juf Liesbeth, juf Karen en juf Rosalie

Wij feliciteren in september:
3 september
Fynn
3 september
Mystelle
3 september
Moniek
12 september
Mees
20 september
Owen
22 september
Romy
23 september
Amy
23 september
Lisa
27 september
Isabel
Nieuws uit de agenda:
4 september
informatie avond
14 september
optocht najaarsmarkt
15 september
groep 1 t/m 4 vrij
21 september
NIO voor groep 8
29 september
groep 1-2 vrij
3 oktober
start van de Kinderboekenweek
4 oktober
Groeilingdag, leerlingen vrij

Bijlage: brief van de bridge
In de bijlage een brief van:
Mw. Joon Groefsema Secretaris Jeugdcommissie Bridgeclub BodegravenReeuwijk

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in week 40. Kijkt u ook eens op de website
www.willibrord-miland.nl

