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In deze nieuwsbrief kunt u over de volgende onderwerpen iets lezen:
• De agenda
• Nieuws uit het team
• Nieuws uit de groepen
• Kerstfeest op school
• Bericht van het bestuursbureau
• Nieuws van de ICT werkgroep
• Leeshoekje
de agenda

december

18
22
23

Ruben en Wiebe jarig
kerstviering
12.00 uur start kerstvakantie
kerstvakantie

8
12
13
16
17

Jayden jarig
Merijn en Semm jarig
Guus en Stefan jarig
Kunstmenu dans groep 7-8
Nieuwsbrief komt uit, schoonmaakavond

26 dec. t/m 9 jan
januari

Nieuws uit het team
-We kunnen terug kijken op een geslaagd Sinterklaasfeest. Sint in de cabrio van de vader van Mees

en de Pieten er achteraan met een heel groot cadeau waarin, wat later bleek, Meester Harry zat!
Meester Harry kreeg een leuk aanbod van de Sint om in Spanje op de Pietenschool te komen
werken….we zijn benieuwd! De ouders van de Sinterklaascommissie hebben weer enorm hun best
gedaan om iedereen, kinderen, juffen en meester, ouders, peuters en dreumesen een leuke ochtend
te bezorgen. Heel hartelijk bedankt! Ook alle ouders die pannenkoeken gebakken hebben!
- Heeft u al naar de nieuwe website gekeken? We nodigen u uit om eens te kijken en laat ons weten wat
u ervan vindt. In de komende weken ontvangen alle medewerkers instructie om daarmee ook het nieuws
in de groepen in te vullen. Daarnaast worden alle rubrieken gevuld en verbeterd. Naast deze
vernieuwing zijn we ook druk bezig met de invulling van het ICT plan. De werkgroep ICT bestaat uit
ouders en medewerkers van de beide locaties Willibrord en Miland. Het plan bestaat uit een aantal
stappen: wat hebben we nu, wat willen we, wat zijn de mogelijkheden etc, Voor de kerstvakantie is het
doel vanuit een plan duidelijkheid te hebben over hetgeen we willen. Daarbij gaat het om de aanschaf
van hardware en software. Dit zal een besteding worden ten behoeve van alle leerlingen.
-Juf Lia heeft een nieuwe baan en gaat na de kerstvakantie in Koudekerk werken. We nemen volgende
week met de kinderen afscheid van haar. Ook juf Geke heeft aangegeven dat ze een andere baan heeft.
Zij blijft nog bij ons totdat we een vervanger voor haar gevonden hebben.
-Volgende week dinsdagmiddag 21 december nemen we met de kinderen afscheid van meester Harry
en juf Lia. Na school kunnen ouders die dat willen juf Lia nog gedag zeggen, het is de laatste dag dat ze
hier op school is. Voor meester Harry is er nog t/m volgende week vrijdag tijd om hem gedag te zeggen.
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Nieuws uit groep p (peuter)- 1-2
Wat hebben de kinderen genoten én veel geleerd in de Sinterklaastijd.
Voorbereidend lezen: De letters S stond centraal, de kinderen hebben allerlei woorden gezocht
waarin ze de letter S hoorden. Luisteren naar de klank (de letter) in een woord en het kunnen
onderscheiden van de verschillende klanken in een woord is heel belangrijk voor het leren lezen.
Woorden bestaan niet alleen uit klanken maar ook uit klankgroepen: stoom-boot, mij-ter, pak-je.
Het onderscheiden van de klankgroepen is belangrijk voor de spelling, wat hoor je in een woord? Is
het een lange klank of een korte klank: zá- kken of zà-del. De klankgroepen hebben we geklapt,
gestampt en geteld.
Voorbereidend rekenen: Splitsen: er zitten 5 pepernoten in de trommel, ik haal er 3 uit, hoeveel
zitten er nog in de trommel? Delen: We hebben 40 pepernoten in de trommel en we gaan ze
verdelen , hoe doen we dat? Ieder kind steeds 1 geven tot ze op zijn. Kan het ook sneller? Ieder kind
steeds 2 geven en tellen met sprongen of groepjes maken 3 pepernoten. Hebben we er genoeg?
Heeft iedereen evenveel? Allemaal begrippen en telspelletjes om het hoeveelheidbesef en
getalbegrip te ontwikkelen.
Concentratie en luisteroefeningen: Luister goed: Hoeveel pepernoten hoor je vallen in de trommel?
Het Pietenorkest: Pak hetzelfde instrument dat je gehoord hebt en speel hetzelfde ritme na.
Kinderen moeten tijdens het hele leerproces goed kunnen luisteren en zich goed kunnen
concentreren op hun opdracht. Bij de peuters en in groep 1 en 2 wordt daar al op spelenderwijs een
begin mee gemaakt.
Kerstmis: Wat doen we en wat leren we?
Nu zijn we in de klas druk bezig om het lokaal gezellig te maken voor het kerstfeest op school. Bij
het knutselen wordt er geknipt en geprikt op de lijntjes, bij het kleuren van een mandala of
kleurplaat stimuleren we de kinderen om tussen de lijntjes te blijven. Dit voor de ontwikkeling van
de fijne motoriek als voorbereiding op het schrijven. In de bouwhoek bouwen de kinderen met
behulp van een bouwtekening een stal. Hoeveel blokken heb je nodig, zijn er ook blokken nodig aan
de achterkant, blokken die je op de bouwtekening niet ziet? Op de ‘kleine blokjestafel’ wordt met
passen en meten voor de kerstfiguren ook een stal gebouwd. Ruimtelijke oriëntatie is een belangrijk
onderdeel van rekenen en wiskunde. Bij het aanleren van liedjes en versjes wordt het geheugen
getraind omdat een goed auditief geheugen een voorwaarde is om te gaan leren lezen. Maar de
kersttijd is vooral een tijd om met elkaar stil te staan bij het verhaal van Jozef, Maria en Jezus, met
elkaar de warmte en geborgenheid ervaren in de donkere wintertijd.
Na de kerstvakantie komen Ruben (broertje van Remco, Erwin en Manon) en Guus (broertje van
Suze) in groep 1 en 2. Lars ( broertje van Mathijs) komt dan in de peutergroep en na de
voorjaarsvakantie komt ook hij in groep 1 en 2. Wij wensen deze jongens heel veel plezier en een
leerzame tijd bij ons op school.
En voor iedereen alvast een vrolijk kerstfeest en een vredig 2017.
Nieuws uit groep 3-4
Een spannende tijd
De periode voor Sinterklaasfeest is voor de kinderen van de middenbouw altijd erg spannend. Hoe
zal het Sinterklaasjournaal verder gaan? Zal ik wat in mijn schoen krijgen? Wat ga ik voor
Sinterklaasavond vragen en zal ik dat ook krijgen? Met deze en nog veel meer vragen zijn de
kinderen bezig. In school wordt in deze periode vaak meer gezongen en meer geknutseld. Ook
moest er natuurlijk flink geoefend worden voor het optreden bij Sint.
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Toen was het eindelijk zo ver......, maar ....waar is meester Harry nou? Is hij ziek, of hebben ze weer
zijn auto opengebroken??? Het is ook wat. Nu moeten we optreden en nu is hij er niet. Dan wordt er
ook nog eens zo'n grote doos binnengereden. Voor wie is dat grote
cadeau?? Dat hadden we niet verwacht!! Nu blijkt witte piet Harry
in die doos te zitten. Sinterklaas vraagt hem of hij in Spanje aan de
kleine pietjes les wil komen geven. Zal meester Harry dat doen?
Gelukkig was meester Harry dus nog op tijd voor het optreden bij
Sint. Toen Sint even later in de klas kwam moesten de kinderen
Sint vertellen over allerlei zaken die we gedaan hebben. Enkele
kinderen vertelden over de nieuwe leesmethode en we hebben Sint
laten zien hoe goed we al letters en woorden kunnen flitsen. Weer
anderen vertelden over het voorlezen van de opa's en oma's, zo
kwamen o.a. nog een geheimpje, het leren schrijven, het
pietenvoetbal en de optredens van de majorettes aan de beurt. Van
Sint kregen we allemaal een mooi springtouw met een teller. Nu
kunnen we thuis ook laten zien hoe goed we in de gymzaal dat
touwtje springen hebben geoefend.
Ja een spannend tijd is het niet alleen voor de kinderen maar ook
voor meester Harry, die aan de laatste weken van zijn onderwijscarrière bezig is. Ik bof dat ik die
carrière in de Meije mag afsluiten. Ik heb hier anderhalf jaar genoten. Iedereen is erg betrokken bij
de school. Leuke, gezellige kinderen, die erg goed hun best doen. Fijne collega's. Aardige,
behulpzame ouders die iets over hebben voor de school. Ik zou zeggen: "Hou dit vast!". Dit maak je
niet meer op veel plaatsen mee.
In deze laatste nieuwsbrief wil ik dan ook iedereen bedanken voor afgelopen periode. Ik ga met een
goed gevoel stoppen en ik zal zeker nog eens komen kijken hoe het in de "fantastische" Meije gaat.
Ik wens iedereen alvast heel fijne feestdagen en een goed en gezond 2017.
Tot ziens,
Harry van de Berg
Nieuws uit groep 5-6-7-8
Het thema Afrika hebben we afgesloten met het spelen van het spel waar de kinderen de
informatiekaarten voor hadden gemaakt. De kinderen waren heel trots wanneer hun kaart gebruikt
werd om informatie te krijgen over de vraag. Eén vraag was ook hoe je verse muntthee maakt en dat
hebben we met de aanwijzingen van de kaart ook gedaan en geproefd natuurlijk!
Op 5 december stonden er in de klas heel mooie surprises in de klas. Er was veel aandacht besteed
aan het maken van iets wat past bij het kind en aan het gedicht.
In de vorige Nieuwsbrief hadden we al aandacht besteed aan de tafels. In alle groepen komen er
regelmatig sommen voor waarbij het beheersen van de tafels ervoor zorgt dat ze het vlotter en
makkelijker kunnen uitrekenen. A.s. donderdag is er een tafeltoets voor de hele groep. Zo kunnen
we kijken wie de tafels al geautomatiseerd heeft en welke sommen nog lastig zijn. Die sommen
kunnen de kinderen dan extra gaan oefenen. Over een paar weken komt er dan weer een tafeltoets.
De kinderen van groep 6-7-8 zijn vorige week gestart met het nieuwe thema: Pruiken en revoluties.
Ze hebben hiervoor een boekje gekregen waarin ze de antwoorden op de vragen van dit thema
kunnen verwerken. De vragen zijn:
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1. Wanneer was de tijd van de revoluties?
2. In welk land brak in 1789 de revolutie uit?
3. Wat zijn patriotten? Van wie kregen ze hulp?
4. Wie was Napoleon?
5. Wat hebben we uit de Franse tijd overgehouden?
De kinderen van groep 5 krijgen dit thema als ze in groep 8 zitten en werken nu aan andere
opdrachten.
Kerstfeest op school
We nodigen alle kinderen uit om donderdagavond 22 december naar school te komen voor het
kerstdiner met hun eigen groep. Voor dit diner zullen alle kinderen iets te eten mee naar school
nemen om met elkaar te delen. Ook de ouders nodigen wij uit om deze avond samen te komen in de
kinderkeet. Als u ook iets te eten meeneemt om met andere ouders te delen, zal deze samenkomst
extra feestelijk worden! Voor koffie, thee, een sapje en glühwein wordt gezorgd.
Om 17.30 uur begint het kerstdiner voor de kinderen in hun klas. Rond 18.30 uur zullen ook zij naar
de kinderkeet komen voor een kerstviering. We verwachten dat deze kerstavond rond 19.15 uur
afgelopen zal zijn. Over het goede doel volgt nog informatie.
Ter voorbereiding aan deze avond komen er vanaf 14 december intekenlijsten bij de klasdeuren te
hangen. Hierop kunt u samen met uw kind aangeven wat u zou willen maken voor het diner in de
klas. Ook zal er een lijst op het prikbord in het halletje komen te hangen waarop ouders aan kunnen
geven of zij bij de ouderviering aanwezig zullen zijn en welk hapje zij mee willen nemen.
Op de donderdagochtend van de kerstviering nemen alle kinderen alvast een bord, beker en bestek
voorzien van naam mee naar school. Zo kunnen we aan het einde van de dag alvast de tafels gaan
dekken. Denkt u er aan deze na de kerstviering gelijk mee naar huis te nemen?
We hopen op een heel gezellige en mooie avond!
Bericht van het bestuursbureau
Vanaf heden maakt De Groeiling geen gebruik meer van een postbusnummer.
U kunt uw post sturen naar: Aalberseplein 5 2805 EG Gouda
Op zoek naar een leuke baan? Kom werken voor de Groeiling!
Onze Stichting De Groeiling is op zoek naar dynamische, gemotiveerde en flexibele
invalleerkrachten ter vervanging van groepsleerkrachten. De Groeiling wil daarbij een goede
werkgever zijn. De Groeiling biedt kansen. Door je bij ons te melden heb je kans op een leuke baan
op één van onze scholen of scholen in de regio.
Nieuwsgierig? Wij ontvangen graag je sollicitatie en nemen contact met je op.
Stuur /mail je motivatie en je CV aan;
Stichting De Groeiling,
t.a.v. René van Ommeren
Postbus 95 2800 AB Gouda
rene.van.ommeren@degroeiling.nl
www.degroeiling.nl
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Nieuws van de ICT werkgroep:
Dit schooljaar hebben we een ICT werkgroep gevormd. Hierin zitten 2 leerkrachten (Vera uit groep
1/2 en Miranda uit groep 4) en 3 ouders, te weten: Bianca Hart, Patrick Staring (beide kinderen op
de locatie Willibrord) en Martijn Beukers (kinderen op de locatie Miland). Er is een extra budget
voor dit schooljaar vrijgekomen voor ICT en dit willen wij uiteraard in goed overleg met elkaar op
de juiste manier gaan besteden. Waar moet u aan denken: vernieuwen hardware (komen er tablets,
Chromebooks, laptops?), aanpassen software, cursussen/scholing voor de leerkrachten. Er zijn al
een aantal vergaderingen met elkaar geweest en ook het team speelt een belangrijke rol. Tijdens
studiemiddagen bekijken we met elkaar het aanbod en proberen we zelf alles eerst uit. De leerlingen
zelf spelen natuurlijk ook een belangrijke rol in de uiteindelijke beslissing, zij gaan er tenslotte mee
werken! Daar waar het kan krijgen de kinderen de kans om het zelf uit te proberen. Als er besloten
is waar we mee gaan werken laten we dit zeker aan u weten! Voor de zomervakantie is er hard
gewerkt aan een vernieuwde website. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen is deze al te bezoeken.
Nog niet alles is al geplaatst maar daar wordt zeker aan gewerkt. Neem gerust vast een kijkje:
www.willibrord-miland.nl Thuis kunt u samen met uw kind verschillende websites/apps bezoeken
waar de leerstof spelenderwijs wordt aangeboden.
Denk aan:
http://www.kids4cito.nl
http://www.tafelsoefenen.nl
http://www.kids.ambrasoft.nl
http://www.meestermichael.nl
http://www.cyberkidz.nl
http://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm
http://www.sommenfabriek.nl/
http://www.spelletjesplein.nl/
http://www.tabletportaal.nl/index3.html
Groetjes van de ICT-werkgroep
Leeshoek
Boekenmarkt
In januari organiseert de school een tweedehands boekenmarkt. Naast boeken van school mogen de
kinderen die dit willen hun eigen boeken op school verkopen. De boeken die verkocht gaan worden
moeten voorzien zijn van een prijskaartje. Als je niet zoveel boeken hebt, kun je ook met iemand
anders samen verkopen. De opbrengst van deze boekenmarkt zal voor de helft voor het goede doel
zijn en de andere helft voor de leerling zelf. Juf Annemieke is met de leerlingenraad in overleg over
het goede doel. Na de kerstvakantie ontvangt u meer informatie en een inschrijfformulier.
Leestips
Elke dag 15 minuten lezen…. Maak het lezen leuk….. Een handige website om het AVI lezen mee
te oefenen, namelijk avi-lezen.nl. Op deze website kun je een keuze maken uit de verschillende AVI
niveaus op oefen- en beheersingsniveau. Hartstikke handig, je kan zo
zien wat een bepaald AVI niveau nu van een kind verwacht wat betreft
moeilijkheid en snelheid.

Hieronder nog een dobbelspel voor bij het lezen.
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