Nieuwsbrief november 2017
Nieuws van juf Wil en juf Daisy
Vorige maand hadden we met alle Groeilingscholen een studiedag. De dag stond in
het teken van ambitie en inspiratie. Er kon een bezoek worden gebracht aan een
school, een bedrijf of er kon een workshop worden gevolgd. ’s Middags kwamen
we met alle collega’s bij elkaar voor een gezamenlijke lunch. Met het
he eigen team
werd vervolgend de opgedane inspiratie uitgewisseld.
uitgewisseld. De dag werd met cabaret
afgesloten. Donderdag 5 oktober was de stakingsdag in Den Haag. Een aantal
collega’s heeft, samen met tienduizenden collega’s van andere scholen, deze dag
bezocht en hun stem namens het hele team laten horen. We zullen u de komende
tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen hieromtrent.
Tijdens de jaarvergadering van de OR hebben we het ‘plan van aanpak locatie
l
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2018’ besproken. We zetten in op: Goed, Beter, Best
De speerpunten hierbij zijn: Onderwijs, Facilitaire zaken en Profilering
Van januari t/m april 2018 worden
worden er 7 vrijdagmiddagen besteed aan het
Traject van de Ambitie. Wij zijn nog op zoek naar ouders die het leuk vinden
vinde om
een traject op zich te nemen.
Ook vragen we om ideeën/onderwerpen voor het oudercafé in januari 2018.
Wat zou een leuk en leerzaam onderwerp zijn? Wij denken aan Kanjertraining,
Sport en bewegen, Protocol Social Media, Leren met de I-pad,
I pad, Leerlijn Relaties
R
en Sexualiteit, Gedragsregels, Technisch en Begrijpend Lezen enz.

Vrijdag 2 november was juf Wil jarig en kwam zij een
heerlijke traktatie brengen. We hebben met z’n allen
heel hard voor haar gezongen. Daarna kreeg juf Wil
drie verjaardagskaarten
verjaardagskaarten en een prachtige bos bloemen.

Nieuws uit de onderbouw
De herfst is echt begonnen sinds wij onze
klas in het herfstthema hebben aangekleed.
We hebben al mooie knutsels gemaakt met
blaadjes en bomen geverfd en getekend. We bekijken de natuur buiten en
hebben onze herfstvondsten mee de klas in genomen. De kinderen zijn weer op
school met dikke jassen, en mutsen en wanten zijn ook al weer gesignaleerd. We
genieten van het mooie weer en verwonderen ons over witte weilanden en ijs op
de glijbaan. Hoe kan dat toch allemaal? En hoe komt het dat het zo vroeg donker
is? In de klas zijn we ook volop bezig met de ontwikkelingsmaterialen uit de
kasten en de kinderen kunnen hier al heel goed zelfstandig mee werken. Deze
week werken we nog over herfst en daarna zullen we met ‘Sinterklaas’ aan de
slag gaan want de Sint zal komende week weer in ons land aankomen. Spannend…
In groep 3 hebben we de boekjes van Veilig Leren Lezen kern 3 helemaal uit. We
zijn begonnen met kern 4 waarin we de volgende dingen leren:
Met schrijven hebben we ook het eerste boekje uit. Alle letters die we hebben
leren lezen kunnen we ook heel mooi schrijven! En ook bij rekenen is het eerste
schrift nu uit. We zijn in het tweede schrift nog wel bezig in blok 2. We zijn
voornamelijk bezig met klokkijken van de hele uren en een uur eerder en een uur
later. Ook oefenen we de getallen rij tot 20 en terug en de even en oneven
getallen tot 20 en terug. Het splitsen van hoeveelheden tot 10 doen we op
allerlei manieren (met materialen zoals kastanjes) en in het schrift. Iedereen
doet heel erg zijn best! Het is de bedoeling dat alle kinderen die splitsingen
uiteindelijk uit hun hoofd kennen. Uit alle volle schriften hebben we een mooie
bladzijde geknipt voor in ons portfolio. De schriften mogen deze week mee naar
huis.
Morgen gaan niet alleen de kleuters gezelschapsspelletjes spelen maar doet
groep 3 ook een keer mee. En groep 6 komt ons helpen!(samen met de
spelletjesouders). Dat wordt vast gezellig. De kinderen mogen een spelletje van
thuis meenemen. Voor de andere woensdagochtenden zoeken we nog meer ouders
die het ook leuk vinden om eens mee te helpen met het spelen van spelletjes. Het
is van 11.30 tot 12.15 uur.

Nieuws uit de middenbouw
Thema
We zijn vorige week begonnen aan een nieuw
thema ‘’Oost-Nederland’’. De volgende vragen staan de
aankomende twee weken centraal. Welke provincies liggen er in Oost-Nederland?
Wat is de grootste provincie in Nederland? Hoe heet een groot natuurgebied in
Oost-Nederland? Hoe ziet het er daar uit en welke dieren leven daar? Hoe
komen deze dieren van het ene natuurgebied naar het andere natuurgebied? Wat
is de kringloop van het water.
Stagweek Peter
Deze week loopt Peter de hele week stage. Elke dag zal hij de dag met de
leerlingen beginnen. Ook zal Peter hier en daar wat lessen geven.
Engels
Maandag 13 november is de toets Engels voor groep 5 en 6. Op de toets staan
Engelse woordjes, de kinderen vullen de Nederlandse vertaling in.
Rekenen
In groep 5 is het de bedoeling dat de leerlingen aan het einde van het jaar de
tafels van 1 t/m 12 beheersen. De komende periode wil ik de tafels tot 10 de
prioriteit geven. U kunt dit thuis prima oefenen. Zo kunt u van de tafels een
memorie maken, met dobbelstenen keersommen maken, op elke trede van de trap
een tafelsom neerleggen en laten oplossen door het hele gezin! Vorige week
hebben wij een doel gesteld, die wij over 8 weken willen halen.
''Wij kunnen gemiddeld 25 keersommen maken per minuut''.
Nog niet iedereen in groep 4 kan vlot de sommen tot 20 maken. De komende
periode staan deze sommen centraal. U kunt dit thuis ook goed oefenen. Zowel
op papier als mondeling. Vorige week hebben wij een doel gesteld, die wij over 8
weken willen halen. ''Wij kunnen gemiddeld 12 sommen maken per minuut''.
Om dit bij te houden, krijgen de leerlingen elke week op donderdag een toets.
Dan vullen we de grafiek in die in de klas hangt. De leerlingen hebben zelf ook
een grafiek in hun weektaak mapje. Hierin houden ze hun eigen score bij.

Maandag 13 en dinsdag 14 november
Volgende week maandag en dinsdag is juf Rosalie op cursus. De groep zal dan
vervangen worden. Zodra er een vervanger bekend is, laten wij dit weten.
Groep 4
Spelling
Aanstaande donderdag maken wij de mixtoets. De volgende regels komen aanbod:
Week 9
- Schrijf ik een woord met de f of v?
Tip: Leg je vinger op je keel. Zeg het woord. Bij de v voel je iets trillen. Bij de f
niet.
Extra tip: aan het eind van een woord staat nooit een v.
Week 10
- Schrijf ik een woord met de s of z?
Aan het eind van een woord staat nooit een z
Week 11
- Soms hoor je na een l of r een /u/. Maar je schrijft hem niet. Zoals: help
Groep 5
Spelling
Aanstaande vrijdag maken wij de mixtoets. De volgende regels komen aanbod:
Week 9:
- Woorden zoals: leuke. Tip: Je hoort een /u/, maar je schrijft een e.
Week 10:
- Woorden zoals: moeder. Tip: Je hoort een /u/, maar je schrijft een e.
Week 11:

- In woorden met be-, ge- en ver- hoor je een /u/, maar schrijf je een e.
Volgende week is het herhalingsweek. De leerlingen krijgen dan geen
huiswerkschrift mee. In deze week zullen de nieuwe weken klaar gezet worden
op bloon.

Nieuws uit de bovenbouw
Ook de bovenbouw is gestart
art met rekenen op Snappet.
Iedere leerling
ng heeft een Chromebook en na de
instructie worden alle sommen op Snappet gemaakt. De
kinderen kunnen voor Bloon en Squla ook hun
Chromebook gebruiken.
Het thema van deze maand is ‘Oost-Nederland.’
‘Oost
De klas is in drie groepen
verdeeld en zij zijn zich aan het voorbereiden op ‘De Grote Oost-Nederland
Oost
Quiz.’ Zij gaan op zoek naar de antwoorden van maar liefst 50 vragen en aan het
einde van het thema spelen we dan de quiz. Uit de quiz komen de vijf toetsvragen
die ook op het bord staan:
*Noem vier grondsoorten en geef van elke een kenmerk. Welke grondsoort is het
meest vruchtbaar?
*Welke drie soorten rivieren zijn er?
*Leg in vijf stappen de kringloop van het water uit.
*Schrijf 3-4-5
5 weetjes op over de oude textielindustrie van Twente.
*Wie is de hoogste baas in de provincie? Noem 3-4-5
3
taken op.
Woensdag 8 november doen groep 7 en groep 8 mee aan de Techniekochtend in
Montfoort. En donderdag 9 november schuiven we allemaal aan, aan het Nationaal
Schoolontbijt. Want………………
>Ontbijten geeft je energie.
>Ontbijten levert voedingsstoffen.
>Ontbijten helpt je stoelgang.
>Ontbijten houdt je op gezond gewicht.
>Ontbijten is lekker
ekker en gezellig.

Let op: ontbijtberichtje voor alle leerlingen…………je mag
donderdag in je pyjama komen ontbijten.

Nieuws van de overblijf
Snoepbeleid en ruilen van inhoud broodtrommels. We hebben
afgesproken dat iedereen vrij is om zelf te bepalen wat
hij/zij in de broodtrommels van de kinderen stopt. Ruilen
mag niet, zo eet iedereen wat de ouders zelf bepaald
hebben.
Linda Balvert gaat ons verlaten als overblijf coördinator. Na velen jaren heeft
zij besloten te gaan stoppen. Linda bedankt voor de afgelopen jaren. Fijn dat je
als overblijfkracht nog actief blijft. Rosita Spruit gaat de taken van Linda
overnemen.
Helaas hebben we nog steeds een tekort aan overblijfkrachten. Het zou erg fijn
zijn als er nog een aantal moeders of vaders ons komen versterken. Al is het
maar voor 1 maal per maand! U krijgt er een leuke vergoeding voor en de
kinderen blijven die dag gratis over.

Nieuws van de OR
De notulen van de jaarvergadering van 31 oktober 2017
en de indeling van de werkgroepen zijn via de mail
verstuurd.

Nieuws van de MR
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? Stuur een mail naar:
mr.willibrordmiland@degroeiling.nl
De medezeggenschapsraad van de Willibrord/Miland heeft de vergaderdata voor
dit schooljaar vastgesteld. Dit zijn:
8 november, 29 november 2017, 31 januari 2018
21 maart 2018, 18 april 2018 en 13 juni 2018

Wij feliciteren in november:
november
1 november
Liam
2 november
Erik
15 november
Olivia
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:
8 november Techniekochtend groep 7/8
9 november Nationaal Schoolontbijt
5 december Sinterklaasfeest, continurooster

Bijlage:
De Kiesgroep
Matilda presenteert
Doelkaart Veilig Leren Lezen groep 3
De volgende Nieuwsbrief
ieuwsbrief verschijnt in week 49.
49.
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

