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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
• Project van de ambitie
• Leeswerkgroep
• Nieuws van de MR
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Avond over opvoeding
start Kinderboekenweek
groep 1/ 2 vrij
ouder/kindgesprekken
Niek jarig
13.00-14.00 uur, afsluiting Kinderboekenweek met opa’s en oma’s
herfstvakantie
luizencontrole
Luke jarig
groep 1 t/m 4 vrij
Liam jarig, studiedag, alle kinderen vrij
Erik Lenssinck jarig
Nieuwsbrief komt uit

Nieuws uit het team
-“Samen in beweging” is het motto van ons nieuwe schoolplan voor de komende jaren. Samen
bewegen dat doen we met al onze sportactiviteiten en ons bewegingsonderwijs. En “samen bewegen”
gaat ook over de samenwerking met leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers, vrijwilligers en vele
anderen. In je eentje ben je misschien sneller, maar met elkaar komen we verder! Het team van de
Willibrord/Miland is ervan overtuigd dat je door te bewegen letterlijk en figuurlijk vooruit komt. De
vooruitgang die leidt naar de overwinning en die begint met de eerste stap. We hebben in dat opzicht al
heel wat stappen met elkaar gezet. We proberen met elkaar zodanig te bewegen, dat we een echt team
zijn dat het beste voor en samen met de kinderen realiseert.
-Vanavond is de avond over opvoeding en wij kijken uit naar ieders komst.

-Voor de middenbouw hebben we Rosalie Baart aangenomen om meester Harry te vervangen.
Ze komt voor de kerstvakantie kennismaken in de klas.
-Volgende week zijn de ouder-kindgesprekken. Mocht u geruild hebben, wilt u dit dan op de lijst in de
gang veranderen? Alvast bedankt!
Nieuws uit groep p (peuter)- 1-2
Het project over de dierentuindieren hebben we met succes afgerond. Wat waren de kinderen
enthousiast! Er werden hokken voor de knuffeldieren gebouwd: passen en meten, sorteren op
hoogte/dikte/ op lengte/ op soort, dieren tellen en in een tabel zetten( allemaal rekenopdrachten). Bij
de hokken werden bordjes met namen gemaakt en voor de kassa van de dierentuin
toegangsbewijzen( allemaal leesopdrachten). Er werden nieuwe dierennamen geleerd en de dieren
werden goed bekeken want wat is nou het verschil tussen een cheeta, een tijger en een panter? Dit
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versje kennen de kinderen helemaal uit hun hoofd, vraag er maar eens naar….
Een eigen dierentuin
Ik wil een olifant, een neushoorn en een nijlpaard.
Ik wil een kangoeroe, een eland en een beer.
Ik wil een struisvogel, een tijger en een lama,
een dromedaris en nog heel veel dieren meer.
En als ik alles wat ik wilde heb gekregen,
wat dikke planken en wat palen bovendien.
Dan maak ik thuis een mooie dierentuin vol dieren,
als jij een kaartje koopt mag jij ze komen zien!

Deze week zijn we gestart met het thema van de Kinderboekenweek: Opa’s en oma’s voor altijd
jong! We maken een boekwinkel in de klas, er zijn veel soorten boeken te koop: leesboeken,
prentenboeken , voorleesboeken, grote mensenboeken, informatieboeken over dieren/over planten/
de wereld, kookboeken en stripboeken. De kinderen leren hoe je informatie vraagt in een
boekwinkel en hoe je een klant in de boekwinkel helpt. De boeken worden ingepakt en er kan
worden afgerekend. Ieder kind mag zijn/ haar lievelingsboek meenemen en vertellen waarom dat
het lievelingsboek is. Wilt u uw kleuter thuis al een beetje helpen om er een ‘spreekbeurtje’ van te
maken? De kinderen mogen ook een foto van opa en oma meenemen voor ‘de opa en oma deur ‘ en
we gaan een stamboom maken. In de huishoek wonen opa en oma en kan er gelogeerd worden. Wie
heeft er voor ons een koffertje en een pyjama te leen? We lezen het sprookje van Roodkapje voor
en zingen met z’n allen liedjes uit de tijd van opa en oma. Met de letters maken we de woorden van
het leesplankje van aap-noot-mies. En we lezen voor over opa’s en oma’s die goed kunnen
timmeren, leuke uitstapjes maken, die een leeuw temmen of een bruidsjurk kopen… Als je in de
echte boekwinkel een boek koopt krijg je het Kinderboekenweekgeschenk cadeau en voor maar
8,00 euro is het prachtige prentenboek ’Waar is Ludwig’ te koop. Veel voorlees- en leesplezier!!!
Geboren
Elin en Fenna hebben een zusje om mee op te groeien, te knuffelen en te stoeien.
Wij feliciteren Hidde, Kerstin, Elin en Fenna met Nilou Sophie. We wensen hen veel geluk met
elkaar.
Nieuws uit groep 3-4
En toen deed internet het niet op maandagmorgen. Ja, je hebt wel eens van die maandagen!!!!!
Waar kan het aan liggen? Zelf zoeken en bellen met QLICT. Al snel bleek dat de accu stuk was.
Dit is geen probleem want die kan er gewoon tussen uit. Hij is niet direct nodig. Alleen vergaten ze
te vertellen hoe dat moest, bovendien was het een wirwar van kabels tussen de oude, kapotte, en de
nieuwe server. Gevolg was dat we enkele dagen zonder digibord kwamen te zitten en met dank aan
de familie Beukers deed alles het woensdag gelukkig weer. Dan zie je pas hoe afhankelijk je bent
van de computer en het digibord. Alle belangrijke methodes hebben tegenwoordig software, die je
gewoon nodig hebt in je lessen. Vooral de nieuwe leesmethode "veilig leren lezen" heeft erg veel
materiaal via de computer.
De kinderen gaan trouwens goed vooruit met lezen. Ze zijn erg leergierig en willen zo snel mogelijk
leren lezen. De methode heeft dan ook veel en fantastisch materiaal. Echt een uitdaging voor de
kinderen. Weer een nieuwe letter erbij, nieuwe woordjes maken met de letterdoos en met het
klikklakboekje. Letters en woorden flitsen op de computer. En het leuke filmpje dat ons veel laat
zien en horen over elke nieuwe letter. Ook de werkboekjes en schrijfschriften nodigen erg uit om
aan de slag te gaan. Bij elke schrijfles een filmpje met motorische oefeningen en instructie over
houding, pengreep etc. Helaas werkt het computerprogramma voor thuis nog steeds niet. Zodra er
nieuws hierover is, laat ik het meteen horen. Voorlopig krijgen de kinderen wel oefenmateriaal op
stencil mee naar huis.
Groep 4 kan de woorden van spelling wel oefenen op de computer met Bloon. Iedereen weet nu de
eigen inlog, die is voor in het schriftje geschreven. De nieuwe leesmethode "Timboektoe" is erg
leuk. Lezen moet niet saai zijn, nee je moet spannend lezen. Waar kun je dan op letten. Sneller,
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langzamer, harder, zachter.... of las je zo nu en dan een korte pauze in. Zo kun je de spanning in een
verhaal opbouwen. Het rekenen gaat nu hard. Veel nieuwe dingen en de stap tot 100 is nu snel
gemaakt.
Vorige week hebben ze ook allemaal nieuwe plaatsen gekregen. Groep 3 en 4 zitten nu door elkaar.
Logisch zei een kind van groep 3, want nu kunnen ze ons veel beter helpen.
En uiteindelijk zag QLICT in dat ze ons toch sneller en beter hadden kunnen helpen, dat is immers
hun taak. Omdat we enkele dagen weer met het krijtbord moesten werken, kregen alle kinderen als
traktatie een krijtje. Nee geen echt krijtje maar krijtjes die je gewoon op kunt eten. Ik heb gehoord
dat niet alle kinderen dat hadden begrepen......maar of dat waar is???
Nieuws uit groep 5-6-7-8
Iedere dinsdag komt Marije Zwaneveld in de bovenbouw stage lopen. Volgende week komt ze
meerdere dagen in de groep. Ze zal zich in de volgende Nieuwsbrief voorstellen. We wensen Marije
veel plezier en een leerzame tijd bij ons op school!
De kinderen hebben elkaar veel geleerd over de verschillende dierensoorten. Er werd goed
samengewerkt in de verschillende groepen en met elkaar werden de taken verdeeld. Na het afsluiten
van het thema dieren zijn we nu gestart met een geschiedenisthema dat ook aansluit bij de
Kinderboekenweek. Voor groep 5 is het de tijd waarin opa en oma leefde waarna ze aan het eind
van het thema kunnen uitleggen wat er nu anders is. Groep 6-7-8 verdiepen zich in de Laatste tijd.
De vragen waar ze antwoord op moeten kunnen geven gaan over de Koude oorlog, het Ijzeren
gordijn, Willem Drees, de VN en wat er door de komst van de televisie en computer is veranderd.
Het huiswerk voor alle kinderen in de bovenbouw is een interview met hun opa en/of oma houden.
Ze hebben hiervoor vragen meegekregen. Van het interview maken ze een verslagje dat na de
herfstvakantie ingeleverd moet worden.
Voor het vrij lezen zijn we nog op zoek naar actuele jeugdtijdschriften (geen strips). Wanneer u
deze over heeft zouden we die graag in de klas willen gebruiken.
Project van de ambitie:
In dit schooljaar zal in januari 2017 het project van de ambitie van start gaan. Zeven
vrijdagmiddagen zullen de leerlingen van groep 3 tot en met 8 aan de slag gaan met hun ambitie.
Het gaat er om dat leerlingen vooraf een keuze maken uit een menu wat ze willen gaan doen.
Daarin mogen zij hun dromen naleven over hetgeen zij willen. Elke leerling volgt een programma
dat bestaat uit 7 vrijdagmiddagen over 1 project. Voorbeelden kunnen zijn: filosoferen, Italiaans
spreken, boer worden, tuinman, disjockey, beeldhouwen, tekenen, sporten, PowerPoint maken,
spreken in het openbaar, etc, etc. We zijn op zoek naar talenten van ouders/verzorgers, opa’s,
oma’s, broers, zussen of familie. Het zou geweldig zijn dat dit talent ingezet kan worden voor de
leerlingen om hun dromen te verwezenlijken. Als u dit talent bent of u kent iemand zou u dit willen
aangeven bij Annemieke.
Nieuwe rubriek
Dit schooljaar vindt u in de Nieuwsbrief een nieuwe rubriek, waarin een leerkracht u vertelt over
wat hem/haar bezig houdt in het onderwijs of over een activiteit in zijn takenpakket. Deze week
schrijft de leeswerkgroep.
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Leeshoek
Mijn oma weet verhalen'
Mijn oma weet verhalen
van heel erg lang terug.
En als ze die vertellen wil,
gaat dat niet zo vlug.
Maar op de televisie
is soms een grappig spel
dat ik niet zo goed volgen kan:
dat gaat weer veel te snel.
En dus houd ik van boeken,
mooie boeken, lekker dik.
Want boeken, die gaan altijd
precies zo vlug als ik.
dichter: Hans Kuyper
'Mijn oma weet verhalen'
Leeswerkgroep

Nieuwe boeken plastificeren
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 school om dit voor ons te doen, heel fijn! Maar deze klus kan hij niet alleen af!
Hij zoekt versterking. Dit kan op school, maar u kunt ook boeken mee naar huis nemen om te
plastificeren. Wie geeft zich hiervoor op bij juf Annemieke?
Kinderboekenweek
Op dit moment is de leeswerkgroep druk bezig met de Kinderboekenweek! De
Kinderboekenweek 2016 heeft het thema: Opa’s en oma’s voor altijd jong! Dit gaat een
spetterend boekenfeest worden! Als je tijdens de Kinderboekenweek een boek koopt krijg je er ook
het kinderboekenweekgeschenk bij. Dus eigenlijk 2 boeken voor de prijs van 1 boek!
Vrijdagmiddag 14 oktober hebben wij alle opa’s en oma’s uitgenodigd om bij ons op school te
komen.
In de klassen
In de klassen wordt er deze weken extra veel gelezen. Er zijn voor elke klas boeken
verzameld over opa’s en oma’s met lesmateriaal daarbij. Ook wordt er extra
voorgelezen en aan boekpromotie gedaan.
Tips
Wij tippen nog graag een aantal boekentitels over het thema opa’s en oma’s, voor
altijd jong!
Veel leesplezier!
De Leeswerkgroep
Juf Margareth, juf Annemieke Pinkse,
juf Karen, juf Silvia, juf Bianca en juf Liesbeth
Mijn oma is een ooievaar
Van Alice Hoogstad.
Mijn opa is een tijger. Mijn oma is een olifant. Mijn tante is een
olijger. Mijn mama is een tijgofant. Ontmoet een bonte familie van
dieren die allemaal een beetje op oma en opa lijken. Prentenboek
met vrolijke kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
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De beste geweldigste meest fantastische opa’s ter wereld
Van Jan Paul Schulten
Dirk logeert bij zijn drie opa’s. Hij krijgt een fiets om op naar schol te gaan.
Volgens de opa’s was vroeger alles véél moeilijker en hadden zij nooit zo'n
superdeluxe fiets. Prentenboek met paginagrote, humoristische
kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.

Keteltje: Op pad met prins opa
Van Jeska Verstegen
Prinses Keteltje wil bij Doffie spelen. Maar de koets mist een wiel en de
auto start niet. Dan ziet Prins Opa een lege bus staan. Zou hij die kunnen
besturen? AVI-E4. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7,5 jaar.

Een kus van mij: over familie
Van Aag Vernelen
Maan is de zus van Fee. En het kind van mam en van pap.
Samenleesboek voor kleuters om in aanraking te komen met
woorden en letters. Met eenvoudige informatie over famlies en hun
stamboom. AVI-Start. Vanaf ca. 5 jaar.

Joris en de geheimzinnig toverdrank
Van Roald Dahl
Joris (8) heeft een hekel aan zijn grootmoe, die hem altijd pest en bang
maakt. Maar
op een dag neemt hij wraak. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9
jaar.
Sammie en opa
Van Ennie Koens
De 9-jarige Sam (ik-figuur) woont vier dagen in de week bij zijn grootvader,
omdat zijn moeder moet werken en hij geen vader heeft. Dan gaat opa dood en
moet Sam zijn stoere verhalen voor altijd missen. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf
lezen vanaf ca. 9 jaar.

De wraak van Knor
Van Tosca Menten en Elly Hees
Opa Tuitjes komt bij Bette Babs (9) logeren om mee te doen aan de de
Worstwedstrijd van de Eeuw. Bette Babs krijgt van opa een big cadeau.
Maar slager Smak mag niets van Knor weten. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf
lezen vanaf ca. 8 jaar.
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Hoe ik mijn opa vond en alles anders werd
Van Gertrud Jetten
Isa (12, ik-figuur) helpt haar oma vaak op de paardenfokkerij. Dan blijkt plots,
dat Omi ernstig ziek is. Isa gaat met Omi mee naar IJsland om haar vroegere
verboden liefde op te zoeken. Vanaf ca. 10 jaar.

Nieuws uit de MR
Op 13 september heeft de MR voor het eerst dit schooljaar vergaderd. De samenstelling is deels
hetzelfde, maar deels ook nieuw. Leerkracht Sandra van 't Schip, Willibrord-ouder Muriëlle
Burghouwt en Miland-ouder Chantal Wansinck hebben na jarenlang lidmaatschap de MR verlaten.
Gelukkig is er ook weer 'vers' bloed in de vorm van 2 ouders: Marieke Hendrix (WIllibrord) en
Frank Lenssinck (Miland). Beide hebben veel ervaring met medezeggenschapsraden.
In de eerste vergadering hebben we de schoolplan-poster met elkaar besproken. Als MR zijn we erg
blij met het proces wat hier aan vooraf ging. Van alle kanten kon er actief meegedacht worden over
de speerpunten van het schoolplan voor de komende 4 jaar. Het resultaat is dan ook iets waarvan
wij als MR vinden dat de school trots op kan zijn.
Voor dit nieuwe schooljaar gaat de MR 3 speerpunten benoemen, die we dit schooljaar actief zullen
volgen. Natuurlijk zijn er ook de 'standaard' beleidsterreinen waar wij vooraf en achteraf advies of
instemming aan zullen verlenen en dienen wij als klankbord voor de directie. Samen met Wil gaan
we er een mooi jaar van maken!
Heb jij punten voor de MR? Je kunt ons mailen op: mr.willibrordmiland@degroeiling.nl
De volgende MR-vergadering is op donderdag 27 oktober.
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