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Nummer 628 jaargang 31 14 oktober 2016
Inleiding:

“Samen bouwen aan de toekomst”
Op onze school wordt wat afgebouwd. De leerlingen en de medewerkers bouwen
bruggen tussen nu en de toekomst. Zij bouwen met blokken, lego of andere
bouwstenen. Ze bouwen aan zelfvertrouwen, ontwikkeling, geluk, goed onderwijs en
aan het verbeteren van de wereld. We leren op iemand te bouwen en regelmatig
bouwen we ook een feestje.
Ook in de afgelopen weken werd er veel gemaakt, opgericht, geconstrueerd,
gefabriceerd en vorm gegeven.
Hard wordt er gebouwd door de medewerkers en een aantal ouders aan de nieuwe
website. Hij is al in “the air” en we zijn nu de verschillende rubrieken aan het vullen.
In de volgende Willibode hoop ik dat onze nieuwe website gereed is. U kunt nu al een
kijkje nemen.
Met elkaar hebben we mooie 2 weken gemaakt in het kader van de Kinderboekenweek.
Het thema was : Opa’s en Oma’s.
De boekenmarkt was een succes en hoe mooi was het dat de groep 8 leerlingen samen
met de leerlingen van groep 1 en 2 samen in de boeken doken. Met elkaar hebben zij
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boeken bekeken en ook werd er voorgelezen. In de komende jaren is Taal ons
speerpunt. Het gaat dan om onder meer om lezen, spelling, schrijven, taalbegrip,
woordkennis. Op de school hebben wij sinds dit jaar ook een taal- en leescoördinator
(juf Daisy en juf Bianca). Het is onze ambitie om taal en lezen
voor ieder kind leuk te laten zijn en met elkaar een
bovengemiddeld schoolresultaat neer te zetten. Het is ook een
onderwijsgebied waar juist ouderbetrokkenheid van groot
belang is. Alleen attentie voor taal en lezen op school is uit
wetenschappelijk onderzoek niet voldoende. Als er thuis ook
aandacht is voor het lezen en de taal, blijken de resultaten en
het plezier in grote mate toe te nemen. Het is dus een kwestie
van samen (kind, ouder(s)/verzorger(s) en de school) bouwen
aan taal en lezen.
In de Kinderboekenweek was er ook een verrassing doordat alle medewerkers van de
school zich hadden verkleed als ouderen. Wij waren minstens zo verbaasd over elkaar
als dat de kinderen opkeken hoe wij eruit zagen. Als het ons goed gaat we weten nu al
hoe wij er over 30 of 40 jaar uit zullen zien. Terwijl de medewerkers als ouderen over
het schoolplein wandelden, dansten de leerlingen onder leiding van juf Ria.
Het werd een hele leuke start van de donderdag en een mooie link naar het thema van
de Kinderboekenweek.
Afgelopen week kwamen de echte opa’s en oma’s naar onze school. In alle klassen
waren er verschillende activiteiten. Een groot succes en wat is het mooi om te zien
welke enorm betekenis ouderen voor de school hebben. Kinderen leren veel van
ouderen en zijn bijzonder in hen geïnteresseerd. Daarnaast zijn de opa’s en oma’s
helden voor onze leerlingen.
In groep 6 heb ik op een middag les mogen geven en ik heb een fantastische middag
gehad. De les ging over de omgang met ouderen. Met elkaar hebben we stil gestaan
wat belangrijke aandachtspunten zijn in de omgang met de ouderen. De leerlingen
hebben zelf een lijst gemaakt met items die van groot belang zijn in hun contact met
ouderen. Ook hebben zij, als voorbereiding, vragen gemaakt voor de middag met de
opa’s en oma’s. Het was een mooie les waar we veel geleerd hebben. Ook ik heb veel
geleerd en dan met name van de openhartigheid, het enthousiasme, het respect en de
zorgzaamheid die deze leerlingen hebben naar elkaar en naar mij.
Tijdens de midweekviering werd er met elkaar weer een feest gebouwd. Schitterende
optredens met dans, zang en gedichten. Het was geweldig.
In de afgelopen week waren ook de leerling-gesprekken. Het ging daarbij om het
startgesprek. Vooraf had iedere leerling met de leerkracht een gesprek aan de hand
van vragen over of het kind het naar zijn/haar zin heeft op school en in de klas, hoe
het gaat en wat hij/zij dit jaar wil leren. Vervolgens was er het gesprek met de
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ouder(s)/verzorger(s) waar de leerlingen van groep 3 tot en met 8 ook bij aanwezig
zijn. Geweldig dat in een gesprek de betrokkenheid van elk zo zichtbaar is.
Op woensdag 5 oktober j.l. was er de Dag van de Leraar. Eigenlijk zou het elke dag de
Dag van de Leraar moeten zijn, want ik ben heel trots op mijn team. Elke dag bouwen
zij aan goed onderwijs en doen zij er alles aan om de mogelijkheden van ieder kind
optimaal te benutten.
Natuurlijk maken wij ook vergissingen. Het is mij helder geworden dat we soms
denken dat iets duidelijk is, terwijl wij daarover beter kunnen communiceren. Onze
informatie over de gang van zaken bij de schoolfotograaf had beter gekund. Zo ook de
informatie om de woensdagmiddag in te zetten voor de leerling-gesprekken had vooraf
beter aangekondigd moeten worden. Soms kan ook de communicatie met een individu
beter. Het is natuurlijk niet onze bedoeling om het niet goed te doen, want we willen
werkelijk het allerbeste voor de school, ieder kind en in de samenwerking met
ouders/verzorgers. Het is dan ook fijn als iemand naar ons toekomt en daarover in
gesprek gaat. Dan kan je het verbeteren en met elkaar bouwen aan verandering.
Mijn team bestaat uit kanjers, want die willen het liefst dat alles goed gaat en daar
doen zij iedere dag enorm hun best voor. Ik leer hen dat waar gewerkt wordt ook
weleens wat fout gaat en dat we dit met elkaar kunnen herstellen.
Het thema van deze inleiding werd mij ingegeven toen ik betrokken werd bij
bouwprojecten die onze leerlingen van groep 1 en 2 elke dag verrichten. Nadat de
bouw af is zijn zij enorm trots op hun resultaat. Het is mijn wens dat iedereen die
bouwt aan goed onderwijs, aan de ontwikkeling van kinderen, aan de samenwerking die
op school zo belangrijk is, zo trots is op zichzelf als de bouwende kleuters van onze
school.
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Het is een wijze kunst iets op te bouwen. Elke vorm van bouwen begint met een eerste
stap of een eerste steen want (helaas) kan niet alles tegelijk. Zo zegt een wijs
spreekwoord: “Keulen en Aken zijn niet op 1 dag gebouwd.
Ik wens u en ons nog heel veel bouwplezier en
voor volgende week een fijne herfstvakantie.
Vriendelijke groet,
Wil Nicolaas

NOODNUMMER SCHOOL!
De school is tijdens weekenden/vakanties bereikbaar voor noodgevallen op:

06-15 07 70 20

Oproep: Medewerking kwaliteitsonderzoek van ouders/verzorgers
Aan het eind van het schooljaar zijn alle ouders/verzorgers uitgenodigd om de
kwaliteitsenquête in te vullen. Door een aantal ouders/verzorgers is dit gedaan.
Mogelijk is het echter ook aan u voorbij gegaan. Het resultaat is dat er onvoldoende
respons is gekomen waardoor de gegevens niet als betrouwbaar kunnen worden gezien.
Daarom ook een verzoek aan degenen die het nog niet hebben ingevuld om dit als nog
te doen.
U kunt het invullen tot 30 november 2016. Iedereen heeft een eigen code en indien u
hulp nodig heeft helpen we u met plezier op school. Tevens is de mogelijkheid om het
op school in te vullen. Als u de code niet meer heeft, kunt u mailen naar
brigitte.schouten@degroeiling.nl

Geboren
Op 6 oktober j.l. is er bij Lucas en Amber een broertje geboren.
Van harte gefeliciteerd!!
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Nieuws van de kleuters juf Karen
Met heel veel plezier hebben we de afgelopen week gewerkt aan het thema van de
Kinderboekenweek Opa’s en Oma’s Voor altijd jong. Het begon natuurlijk met de
superleuke opening, ineens liepen er allemaal oude oma’s en een enkele opa op het
schoolplein. Voor sommige kinderen was het een beetje spannend dat de juf ineens
veranderd was in een oma! In de klas hebben we gesproken over waarom het zo
belangrijk is om boeken te lezen. Het is leuk maar ook heel leerzaam. De oudste
kleuters hebben een boekje met letters gemaakt, we hebben de ketting van oma
ingekleurd en natuurlijk héél véél boekjes gelezen over het thema. Op donderdag
waren onze eigen opa’s en oma’s uitgenodigd, en wat waren het er veel! We hebben
samen gelezen en spelletjes gedaan. Alle kinderen hebben ervan genoten! Lieve opa’s
en oma’s dank jullie wel dat jullie er waren!
En nu gaan we genieten van een heerlijke vakantie!
Groetjes juf Karen

Luizen
Op maandag 24 oktober gaan we weer op luizen controleren en hierbij willen we u
vragen om bij de meisjes geen ingewikkelde vlechten in te doen en bij de jongens zo

Willibode

5

basisschool Willibrord/Miland

min mogelijk gel. Dit is voor de luizenmoeders prettiger en makkelijker om te
controleren.
Ook is ons opgevallen dat er niet altijd een luizenzak
gebruikt wordt en hebben we afgelopen week in de
bovenbouw gekeken wie er wel of geen luizenzak meer
had. Wij vragen u of u bij uw kind erop wil nadrukken deze
echt te gaan gebruiken. Hierdoor ziet het er ook netter
uit in de gangen en kunnen er geen tassen en jassen door
de gangen heen slingeren .
Ook willen wij u vragen alleen de groene of blauwe
luizenzakken te gaan gebruiken, omdat we graag een
eenheid in de gangen willen houden. We begrijpen best
dat u dochter graag een roze of andere kleur wilt, maar
de regels van de school zijn dat we een groene of blauwe
luizenzak hebben.
Deze luizenzakken kan u verkrijgen bij de administratie.

Nieuws uit groep 1/2 van juf Vera en juf Thirza
De zomervakantie lijkt alweer zo lang geleden en de herfstvakantie staat al bijna voor
de deur! Maar wat hebben wij de afgelopen weken hard gewerkt en al veel geleerd! Zo
kennen wij de letters ‘i’, ‘k’ en ‘b’ al! En hebben wij de cijfers 0 t/m 5 geleerd. In de
kring hebben we hier ook groepjes bij gemaakt. Dit konden wij erg goed! In onze klas
hebben we ook hulp van juf Joyce en juf Annika.
Juf Joyce heeft voor ons de poppenhoek
omgetoverd tot supermarkthoek. En wist u dat
juf Joyce zelf ook in een supermarkt werkt?
Zij leert ons hier echt van alles over!
Zo hebben wij zelf ons winkelwagentje
gevuld, leren omgaan met de kassa en dus
ook met geld, boodschappen geordend en
noem maar op! Wij weten nu precies in welk schap
Aan het werk in de supermarkt
de hagelslag, de ijsjes, limonade, fruit, koekjes,
snoepjes, brood, etc. hoort.
.

Ordenen
Knippen en plakken voor ons winkelwagentje.
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De Kinderboekenweek vonden wij ook erg leuk!
Op woensdag 5 oktober was de boekenmarkt.
We mochten rondkijken en de kinderen van de
bovenbouw lazen ons voor uit de allerleukste
boekjes! Op donderdag waren er opeens
allemaal hippe oma’s op school! En wat konden
zij goed dansen zeg! Dat dansje hadden wij
ook heel goed geoefend en daarom konden wij
goed meedoen.
Na de vakantie gaan wij verder met het thema ‘herfst’. We leren hierbij leuke liedjes,
versjes, lezen verhaaltjes over de herfst, knutselen en tekenen en toveren onze
zandtafel om tot een echte herfsttafel met kastanjes, eikeltjes en dennenappeltjes,
etc. Maar nu eerst vakantie vieren!
Wij wensen dan ook iedereen een fijne herfstvakantie!
Groetjes,
Van groep 1/2,
juf Vera en juf Thirza

Boekenmarkt The Read Shop Karssen
Wat fijn dat we te gast mochten zijn op school en dat we op deze manier een bijdrage
mochten leveren aan de opening van de Kinderboekenweek. Vooral het voorlezen van
de oudere kinderen aan de jonge kinderen was erg leuk om te zien.
We zijn ook erg blij dat de kinderen en de ouders zo enthousiast waren en dat er
goed is besteld! Waarvoor onze dank!
Er zijn 131 boeken besteld en dit heeft er voor gezorgd dat de school nu voor
€ 132,87 aan boeken mag uitzoeken!
Alle boeken worden deze week afgeleverd op school. De boeken die apart gehouden
moeten worden kunt u vinden bij de administratie. De andere boeken worden
meegegeven aan de kinderen.
Mocht er onverhoopt iets niet kloppen, dan kunt u altijd langskomen in de winkel of
even mailen naar karssen@readshop.nl.
Nogmaals hartelijk dank voor de gastvrijheid en de vele boekbestellingen!
Hartelijke groet,
Michiel en Helmi Karssen van The Read Shop Karssen
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Groep 5 als miniministers
Op Prinsjesdag zijn wij in de huid gekropen van een minister. Samen hebben wij een
vijftal oplossingen bedacht voor maatschappelijke problemen. Hieronder hebben de
vijf voorzitters hun oplossingen gepresenteerd.
Stephanie: Hoe zorgen we ervoor dat kinderen meer buitenspelen?
Wij hebben een speurtocht-app bedacht voor op je mobiel. Je ziet eerst een plaatje
en staat er START. Als je op START drukt dan kun je je eigen speurtocht ontwerpen.
Aan de linkerkant en aan de rechterkant staan vakjes met activiteiten. Bijvoorbeeld:
Spring 5 rondjes of je speelt een puzzeltje op de mobiel.
Roumaissa en Julia: Hoe zorgen we ervoor dat ouderen zich minder eenzaam
voelen?
Wij hebben een APP bedacht voor ouderen die zich alleen voelen in een
bejaardentehuis.
Deze app brengt ouderen in contact met andere ouderen in het tehuis. Elke oudere
maakt een eigen profiel waarin ze zich voorstellen. Zo leren ze elkaar alvast een
beetje kennen. Er is ook een mogelijkheid om in contact te komen met oude vrienden
of de kleinkinderen. Via een live verbinding kan er een spelletje gespeeld worden.
Wick: Hoe zorgen we ervoor dat ouderen zich minder eenzaam voelen?
Een superstoel die de oudere vertelt wanneer hij moet opstaan om iets te gaan doen.
Ouderen zitten teveel. Als die persoon iets heeft gedaan, dan krijg je een heerlijke
beloning van de stoel (een massage)
Olivier: Hoe zorgen we dat mensen minder snel een blessure krijgen bij de
fitness?
Een apparaat die is afgesteld op de sporter. Als de sporter te licht sport, dan zet het
apparaat het zwaarder. Als er te zwaar wordt gesport, dan wordt het lichter gezet.
Ook als de sporter te moe wordt, dan past ons apparaat de snelheid automatisch aan.
Bij te lang sporten kan ons apparaat zelfs ervoor zorgen dat er niet meer gesport kan
worden.
Féline: Hoe zorgen we dat mensen die veel op een stoel zitten toch kunnen
sporten?
We hebben een stoel gemaakt waarin allemaal sportspullen zijn ingebouwd.
Je komt op je werk en je stelt het moment in dat je die dag wilt gaan sporten. Op dat
tijdstip stopt je computer ermee en moet je een half uur gaan bewegen. In de stoel
zit bijvoorbeeld een halter om gewicht te heffen, een stang om je op te trekken en
verschillende buik- en beenspieroefeningen.
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Uitreiking cheques goede doelen schooljaar 2015-2016
Vorig schooljaar hebben alle leerlingen heel hard gewerkt om geld op te halen voor de
goede doelen van het schooljaar 2015-2016. De goede doelen waren voor het
schooljaar 2015-2016 “Unicef en Liliane Fonds”.
Beide organisaties zetten zich in t.b.v. projecten voor kinderen in Vietnam. Zij willen
de kinderarbeid terugdringen en daarnaast goed onderwijs en een goede
gezondheidszorg realiseren in Vietnam. Onze leerlingen hebben daarbij geholpen!
We hebben de ‘sfeervolle’ kerstmarkt gehad in december en de leerlingen hebben
hard gewerkt aan de klassenactie in maart. Waarbij de leerlingen diverse acties
hebben ondernomen om geld in te zamelen, zoals: Night at the school, rommelmarkt,
lege flessen en vele andere leuke activiteiten!! Tot slot is er nog een sponsorloop
geweest waarbij de leerlingen zoveel mogelijk rondjes om de vijver rende om zoveel
mogelijk geld te verdienen met deze sportieve activiteit.
Stuk voor stuk waren de acties een daverend succes en woensdag 16 november
2016, tijdens de midweekviering, gaan wij de cheques uitreiken aan Unicef en Liliane
Fonds. De coördinatoren van deze goede doelen zijn op deze ochtend aanwezig en zij
zullen de cheques in ontvangst nemen!
Wat het bedrag is wat zij gaan ontvangen, houden we nog even geheim!
Tot woensdag 16 november, u komt toch ook naar de midweekviering!!!

GEZOCHT OPSLAGRUIMTE!!!
Wij zijn op zoek naar opslagruimte voor materialen/spullen die incidenteel gebruikt
worden. U moet dan denken aan overschot tafels/stoelen, kerst- en sinterklaasspullen.
Wie heeft er een droge ruimte beschikbaar voor ons? U ontvangt hiervoor in overleg
een gepaste vergoeding.
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Jantje Beton nieuws!
De verkoopperiode van Jantje Beton zit er weer op! De loten die over waren zijn terug
gestuurd en de opbrengst is geteld!
Dit jaar zijn er door de kinderen van groep 4 t/m 8
671 loten verkocht!
Er waren 240 loten vermist en 1089 loten terug
gestuurd.
De totale opbrengst is 2013 euro! Hiervan gaat de
helft naar Jantje Beton en de helft is voor de
Willibrord-Miland. We zijn erg blij met de
opbrengst en kunnen hier weer leuke en mooie
dingen mee doen!
Heeft u loten gekocht? Op 1 december kunt u de winnende lotnummers bekijken op
www.jantjebeton.nl/lot
Alle kinderen en hun ouders bedankt voor het verkopen van de loten!
De klas die de meeste loten verkocht heeft is groep 4 van juf Leonique en juf
Miranda! Zij krijgen allemaal een leuke attentie.
Verder hebben we nog 3 Superverkopers: Stan Reedijk, Daylian Brunekreef en Jack
Groot. Zij krijgen alledrie en leuk cadeau.
Groetjes,
Coördinator Jantje Beton Actie
Liesbeth Dorresteijn

Nieuwe rubriek
Dit schooljaar vindt u in de Willibode 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.

Leeshoek
Herfst
Beukennootjes,
paddenstoelen,
Dwarrelblaadjes, rood en
geel,
Lekkere noten en kastanjes
Vind je in de herfst heel veel
Maar ook mist en hagelbuien
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Regenvlagen, hondenweer
Doe je paraplu dan open
En geen druppel raakt je mee

Leeswerkgroep
Kinderboekenweek
We zitten nog volop met onze neuzen in de boeken, want ook deze week is
het nog kinderboekenweek. Vorige week woensdag begonnen we met een
Kinderboekenmarkt. Deze markt was in samenwerking met de Read Shop
Karssen. Elke groep heeft heerlijk boeken bekeken en gelezen. De kleuters
onder leiding van de bovenbouwgroepen. Ook zijn er veel ouders geweest
om samen met hun kind een boek uit te kiezen. En elke klas mocht een
boek uitzoeken! Een boek wat in de klas voorgelezen zal worden!
Maar op donderdag begon het pas echt! Wat een spektakel met al die
juffen verkleed als oma’s! Er waren er veel onherkenbaar oud geworden. En toch konden ze
allemaal nog dansen! Het was goed te zien dat er tijdens de gymlessen veel geoefend is op de dans
want iedereen deed super mee!

Opening kinderboekenweek locatie Willibrord
Nu werken we in de groepen nog lekker door over opa’s en oma’s en donderdag staat de
themamiddag op het programma! Opa’s en oma’s zullen komen
voorlezen in de onderbouw en middenbouw. In de bovenbouw gaan de
leerlingen opa’s en oma’s interviewen. Want hoe het vroeger ging is
toch wel heel anders dan hoe het nu gaat. En we gaan gezellig
spelletjes met elkaar doen!
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Herhaalde oproep: 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. 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?
Herfstvakantie
In een week vakantie kan er, zeker bij jonge lezers, een herfstdipje ontstaan. Let u erop dat
kinderen elke dag even lezen? Het zou zonde zijn als het leesniveau in de vakantie achteruit gaat.
Hieronder leuke tips!
Tips
Wij tippen nog graag een aantal boekentitels over het thema herfst
Veel leesplezier!
De Leeswerkgroep
Juf Margareth, juf Annemieke Pinkse,
juf Karen, juf Silvia, juf Bianca en juf Liesbeth
Het is herfst!
Van Rotraut Susanne Berner
Hardkartonnen prentenboek met grote zoekplaten zonder tekst waarin een
indruk wordt gegeven van het leven in de herfst in de stad en daarbuiten.
Vanaf ca. 3 jaar.
Ik wil iets heel moois geven!
Van Jonathan Emmett
Mol wil naar zijn vriend Konijn. Het is herfst en daarom besluit hij niet boven- maar ondergronds
te gaan. Onderweg komt hij zijn andere vrienden Eekhoorn en Egel tegen. Prentenboek met
paginagrote illustraties in herfstkleuren. Vanaf ca. 4 jaar.

Herfstbeesten!
Van Pieter Feller en Natascha Stenvert
Daarin beleven Kolletje ('het meisje met de toversokken') en haar vriendje Dirk
allerlei herfstavonturen. Heerlijke voorleesverhalen voor kleuters, voor op school en
thuis. Met vrolijke full colour illustraties. Vanaf ca. 4 jaar

Een bos vol herfst: over herfst
Van Mariken Jonkman
Het is herfst. Ga je mee naar het bos? Samenleesboek voor kleuters en
kinderen in groep 3 om in aanraking te komen met woorden en letters. Met
eenvoudige informatie over herfst. AVI-Start. Vanaf ca. 5 jaar
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Herfst
Van Moira Butterfield
Allerlei weetjes, verhalen en proefjes over wat er in de herfst zowel in huis
als in de natuur gebeurt en verandert. Met gekleurde illustraties. Vanaf ca. 8
jaar.
Herfst
Van de serie Junior Informatie

Informatief boekje over de herfst vanaf ca. 7 jaar
Superspinnen
Van Charlotte Guillain
Hoe maken spinnen zijde? Lees hoe spinnen een web
maken, een prooi vangen en hoeveel ogen ze hebben. Met grote
kleurenfoto's. Ook makkelijk lezen, vanaf ca. 8 t/m 11 jaar.
De Wilde Heks

Van Lene Kaaberbol

Tante Isa en Clara’s vriendje Oscar zijn gevangengenomen door Clara’s aartsvijand
Chimaera. Alleen Clara kan hen helpen. Maar durft ze dat wel? Vanaf ca. 10 jaar.

Storm
Van Nick Garlick

Nadat zijn vader is overleden, moet Flip (12) bij zijn oom op het eiland
Mossum wonen. Tijdens een storm redt hij een paard uit zee. Ze krijgen een
bijzondere band. 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.
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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.

Fietscontrole groep 6 t/m 8

Maandagmorgen 10 oktober was de jaarlijkse fietscontrole. De dagen worden korter
en dus een goed moment om de fietsverlichting en de remmen te laten controleren.
Fietsenmaker Jan Arendshorst van Rijwielhandel Het Fietspad heeft alle fietsen
gecontroleerd met hulp van de vader van Fieke en een enthousiaste opa. Heel erg
bedankt! In de bijlage vindt u een aanbieding om uw fiets met korting te laten
repareren, altijd de moeite waard!
Met vriendelijke groet van de verkeerscoördinatoren.

Fietsverlichting:
In de bijlage treft u een folder aan over fietsverlichting. In Bodegraven-Reeuwijk
wordt van zaterdag 29 oktober t/m 5 november 2016 extra aandacht gegeven aan
deze campagne. Op de website www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn leest u meer over
deze campagne en de deelnemende fietshandelaren.

Geluidsboxen
Afgelopen week hebben wij extra geluidboxen
ontvangen.KRAS hartelijk bedankt voor deze mooie boxen!!
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Jarigen van 13 oktober t/m 10 november 2016:
13 okt.:
15 okt.:
16 okt.:
16 okt.:
16 okt.:
18 okt.:
18 okt.:
18 okt.:
19 okt.:
19 okt.:
20 okt.:
22 okt.:
24 okt.:
24 okt.:
24 okt.:
27 okt.:
29 okt.:
29 okt.:
1 nov.:
2 nov.:
2 nov.:
2 nov.;
3 nov.:
4 nov.;
4 nov.:
5 nov.:
6 nov.:
6 nov.:
6 nov.:
9 nov.:

juf Irma
Mats (gr. 1/2 juf Ella)
Esmée (gr. 7/8 juf Daisy)
Evi (gr. 1/2 juf Ella)
juf Vera
Jacklynn (gr. 1/2 juf Karen)
Niels (gr. 3 juf Liesbeth/juf Bianca)
Sven (gr. 1/2 juf Karen)
Rubarin (gr. 1/2 juf Ella)
Jerry (gr. 5 juf Mirjam)
Fay (gr. 1/2 (juf Vera/juf Thirza)
Dex (gr. 1/2 juf Ella)
Rens (gr. 8 juf Margareth/juf Irma)
Jill (gr. 3/4 juf Silvia/juf Anne)
Denna (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
juf Ida
Sven (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Quinty (gr. 6 juf Irma/juf Saskia)
Bram (gr. 3/4 juf Silvia/juf Anne)
Daan (gr. 8 juf Irma/juf Margareth)
Dani (gr. 6 juf Irma/juf Saskia)
Brent (gr. 6 juf Irma/juf Saskia)
Daylian (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Xandro (gr. 8 juf Irma/juf Margareth)
Fabian (gr. 6 juf Irma/juf Saskia)
Dannielo (gr. 3/4 juf Silvia/juf Anne)
Silvan (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Georgina (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
Fedde (gr. 1/2 juf Ella)
Venice (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
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Agenda
Maandag 17 oktober t/m
Vrijdag 21 oktober
Vrijdag 28 oktober
Dinsdag 1 november
Woensdag 2, donderdag 3
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november
Woensdag 16 november:

HERFSTVAKANTIE
groepen 1-4 zijn vrij
studiedag
techniek driedaagse groep 8
nationaal Schoolontbijt
groepen 1/2 zijn vrij
midweekviering en uitreiking cheques goede doelen
actie

De volgende Willibode ontvangt u op donderdag 10 november 2016.
De Willibode en heel veel ander nieuws treft u ook aan op
www.willibrord-miland.nl
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