Willibode
Zie ook www.willibrord-miland.nl

Nummer 630 jaargang 31 1 december 2016
Inleiding:

“Laten we
even
eindeloos dromen
over wat niet is
en dus nog
kan komen”
Hoge verwachting, In verwachting, Vol verwachting, Weersverwachting en Boven
verwachting.
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Voor u ligt de nieuwe Willibode met volop nieuws over activiteiten en verwachtingen
die geweest zijn en die nog gaan komen. Wellicht door de tijd van het jaar spelen
verschillende verwachtingen op de basisschool Willibrord/Miland een grote rol.
Soms heb je verwachtingen die niet uitkomen en andere momenten gebeuren er dingen
die je niet had verwacht. Het is me wat met verwachtingen.
Hoge verwachtingen hadden we van het bezoek dat de burgemeester vorige week zou
brengen aan de school. In het kader van de week van “respect” was de afspraak dat
hij een les zou verzorgen voor de leerlingen van groep 8.
Op woensdag 23 november jl. stonden
alle leerlingen van de groepen 1, 2 en 8
hoopvol op de uitkijk op het schoolplein.
De blauwe loper was uitgerold en in
afwachting van het bezoek keken we
naar hem uit. Na redelijk lang wachten
belden we het gemeentehuis en daar
werd ons gemeld, dat per vergissing de
burgemeester naar een andere school
was gegaan. Al onze verwachtingen
vielen in duigen en ondanks de
teleurstelling bleven de leerlingen van
groep 1 en 2 heel blij. Door hun vreugde moesten de leerlingen van groep 8 en de
medewerkers ook lachen en gingen we weer naar binnen. De hele Dag was de grap: Ken
je de mop van de burgemeester die naar school zou komen? Hij kwam niet……
De humor van de leerlingen en het samen lachen waren een prima medicijn in het
omgaan met deze teleurstelling. De burgemeester heeft zijn excuses gemaakt en hij
komt nu op 19 januari a.s. Met hoge verwachtingen kijken wij uit naar zijn bezoek.
We zijn ook op de Willibrord/Miland in verwachting. Een paar weken geleden heeft
juf Myrte een zoon, Niell, gekregen en ook kregen een aantal leerlingen een broertje
of een zusje. Echter deze maand hebben nog twee collega’s verteld aan het team en
aan de leerlingen in verwachting te zijn. Juf Vera en juf Liesbeth zijn in verwachting
van een baby. Daarmee feliciteren wij Vera en Liesbeth en we zijn heel blij voor hen.
Een geheel andere verwachting is de weersverwachting. Deze week zag je de spanning
oplopen wanneer de weerman of weervrouw vertelde over de verwachting van het
weer. Het zou gaan vriezen en dat gebeurde ook. Dat betekent ook de mogelijkheid om
te schaatsen. Persoonlijk heb ik niet zoveel met schaatsen (ik heb liever zon en
warmte) maar in ons team zijn er ook leerkrachten waar op deze momenten de
adrenaline gaat stromen en grootse verwachtingen worden geboren. Juf Margareth is
een absolute schaatsfan en zij verwacht deze winter een Elfstedentocht. Vol
verwachting kijkt ze er naar uit.
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Alle leerlingen kijken vol verwachting naar de komende tijd, waarin zij de Sint en de
Pieten gaan ontmoeten. Vannacht is er op de parkeerplaats , naast het schoolplein, een
Camper gekomen waarin kennelijk een aantal Pieten verblijven. In afwachting van hun
komst kijken we uit naar hen.
Kortom in de school zijn we allemaal in verwachting van
het bezoek van de Sint, onszelf, elkaar, vrieskou, een
geboorte, de maand december, en kijken we uit naar
hetgeen komen gaat. En als het anders gaat dan ik
vooraf had bedacht, bedenk ik mij:
“Mijn
verwachtingen
stel ik bij.
Mijn
dromen
niet.”
Ik wens u veel leesplezier met deze Willibode en tot in de dagen voor de kerst waar
we ook weer naar uitzien.
Vriendelijke groet,
Wil Nicolaas, directeur basisschool Willibrord/Miland
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NOODNUMMER SCHOOL!
De school is tijdens weekenden/vakanties bereikbaar voor noodgevallen op:

06-15 07 70 20
Belangrijk Sinterklaasnieuws!

Enige weken geleden kregen wij op school een pakketje uit Spanje. In het pakketje
zaten allemaal spulletjes uit Spanje. Spaanse kleding, castagnetten, paellarijst en nog
veel meer.
Wij waren natuurlijk reuze benieuwd wie dat had opgestuurd en waarom!
Het bleek Pietje Bonita te zijn. Pietje Bonita had de boot gemist, de stoomboot van
Sinterklaas.
Sinterklaas was met alle andere pieten al vertrokken naar Nederland.
In het pakketje zat ook een brief van Pietje Bonita.
In de brief schreef Pietje Bonita dat zij zo heel graag met de Sint bij ons op school
op bezoek wilde komen! Ze wilde zo graag de kinderen op de Willibrord ontmoeten!
Maar dan moest ze wel achter de Sint aan naar Nederland komen!
In de tuin van het grote huis van Sinterklaas stond nog een oude camper. Met deze
camper maakte de Sint, toen hij nog wat jaartjes jonger was, heel wat reizen door
Spanje heen. Pietje Bonita heeft de camper gehaald en is met deze oude camper
onderweg naar Nederland gegaan. Onderweg heeft Pietje Bonita nog een paar keer
een pakketje opgestuurd om ons te laten weten waar zij op dat moment was.
Een beetje jammer was wel dat Pietje Bonita op geen enkel pakketje postzegels had
geplakt! Op elk pakketje zat een flinke boete die wij als school wel moesten betalen!
Misschien dat pietje Bonita dat is vergeten of misschien waren er wel geen
postzegels in de camper! De tweede doos kwam uit Parijs. Pietje Bonita was bij de
Eiffeltoren geweest en ook had ze veel croissantjes gegeten!
Deze week kregen we een pakketje uit Nederland! In het pakketje zaten aardappelen,
pindakaas, een Delfts Blauw peper en zoutstelletje en nog meer spulletjes uit
Nederland! In de brief die in de doos zat vertelde Pietje Bonita dat ze hoopt a.s.
donderdag met de camper bij ons op school aan te komen!
Nu zijn wij natuurlijk heel erg benieuwd of dat ook lukt!
Het zou toch wel heel fijn zijn als Sinterklaas volgende
week maandag onze school komt bezoeken met Pietje
Bonita! Willen jullie allemaal opletten en uitkijken naar
een camper met een Piet achter het stuur!
Pietje Bonita is zwart, heeft zwarte krullen en ze rijdt in
een witte camper!
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Nieuws van de kleuters groep Karen

Het is een gezellige maar ook spannende tijd in de kleutergroepen. We zijn allemaal
vol verwachting wat de Sint en zijn Pieten allemaal voor ons in petto hebben. In de
klas is het al heel gezellig met alle Pietjes, stoomboten en Sinterklaasmutsen. We
zingen onze kelen schor! Deze week hebben we bezoek gehad van de rommelpieten. Ze
deden hun naam eer aan, wat een vreselijke rommel troffen we dinsdagochtend aan!
Maar de schoenen waren rijkelijk gevuld en met elkaar was alles zo weer opgeruimd!
Later kwamen de Pieten ook nog strooien en ze hebben beloofd om de volgende keer
de klas netjes achter te laten! Woensdagmorgen hebben de kinderen met hulp van een
aantal lieve ouders pepernoten gebakken. Altijd een hele klus maar het resultaat was
heerlijk!! Na het rollen van de pepernoten stond Pietengym op het programma. Alle
pakjes moesten over de daken gebracht worden. Het werd wel even spannend toen de
juf een telefoontje van de Sint kreeg! Sinterklaas vroeg of de hulppietjes de pakjes
heel stil konden bezorgen en toen het licht uitging leek het wel echt nacht! Je
begrijpt dat alle kleuters na afloop van deze gezellige ochtend met een echt
Pietendiploma en overheerlijke pepernoten naar huis gingen! Groetjes juf Karen

Groep 6/7 te gast bij judoka Goederaad
We hebben vorige week een bijzonder uitstapje gehad. Op uitnodiging van de
judoleraar van Lars en Joost uit onzw groep, de sensei, zijn we naar de judoka in de
Spoorstraat geweest voor een leerzame judoles. Wat een ervaring was dat! De senseo
leerde ons dat judo alleen gedaan wordt wanneer je respect voor je tegenstander
hebt en we leerden ook hoe je dat liet zien. We hebben goed leren vallen, je
tegenstander op de grond werken en de houdgreep geleerd. Het was heel leuk en de

Willibode

5

basisschool Willibrord/Miland

juf deed ook mee. Ook hebben we nog spelletjes gedaan. Gráág komen we nog een keer
terug
Groetjes van groep 6/7

Geboren!
Op 24 november heeft Mats uit de groep van juf Ella een zusje
gekregen, Lieve. Wij feliciteren de familie van harte en wensen
hen veel geluk.
Ook bij Saartje uit groep 3 van juf Liesbeth en juf Bianca is het
feest, zij is grote zus geworden! Haar broertje Mike is ook op
24 november geboren. Van harte gefeliciteerd!

Gezocht met spoed: nieuwe leden voor de verkeersbrigade
Onze school maakt zich al jaren sterk voor een veilige verkeersomgeving rondom
school door een actief verkeersbeleid te voeren. De verkeersbrigade is hier een
belangrijk onderdeel van. Leerlingen van de bovenbouw zorgen dagelijks met
enthousiaste ouders voor een veilig oversteekpunt op de Vrije Nesse.
Op dit moment hebben wij een aantal open plekken in ons schema. Doet u mee? Het
kost u een kwartiertje van uw tijd. In deeltijd met iemand anders kan natuurlijk ook!
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Heeft u er wel oren naar maar zijn uw kinderen nog te klein om alleen op het plein te
staan? De kinderen worden opgevangen op school in de klas van juf Karen.
Openstaande tijden:
Maandag
13:05 uur
Donderdag
15:10 uur
Vrijdag
–
13:05 uur
Vrijdag
–
15:10 uur
Neem contact op met één van de verkeerscoördinatoren:
Juf Karen Emonds – op school aanwezig van ma t/m donderdag
Ilse Höcker – tel: 06- 31968601
of Marijke Zomer – tel: 06-41241703
Wacht niet en reageer snel! U krijgt een korte instructie van onze wijkagent en
daarna kunt u aan de slag. Hartelijk dank!

Bericht van het bestuursburo
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

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 ICT werkgroep.
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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 Educatieve apps.
Groetjes van de ICT-werkgroep

Boekenmarkt
Op 21 december van 12.30 uur tot 14.00 uur organiseert de school
een tweedehands boekenmarkt. Om 12.00 uur mogen de kinderen die hier aan mee
willen doen hun plekje zoeken in de zaal (neem je eigen kleedje mee). De boeken die
verkocht worden zijn voorzien van een prijskaartje. Als je weinig boeken hebt, zoek je
iemand anders die met je mee wil doen.
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De opbrengst van deze boekenmarkt zal voor de helft
voor het goede doel zijn en de andere helft voor de
leerling zelf.

Juf Wil maakt in overleg met de leerlingenraad het goede
doel nog bekend.
Aanmelden kan via een inschrijfformulier bij juf Karin
en/of juf Brigitte (administratie).

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.

Ook leuk om te doen… een leesspelletje..
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Jarigen van 1 december t/m 22 december 2016:
2 december:
3 december:
4 december:
6 december:
6 december:
7 december:
11 december:
11 december:
12 december:
12 december:
14 december:
18 december:
18 december:
18 december:
21 december:

juf Myrte
Roumaissa (gr. 5 juf Mirjam)
juf Liesbeth
Imke (gr. 5juf Mirjam)
Sam (gr. 8 juf Irma/juf Margareth)
Gary (gr. 8 juf Irma/juf Margareth)
Luc (gr. 5 juf Mirjam)
Bas (juf Vera/juf Thirza/juf Myrte)
Amber (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Ivan (gr. 8 juf Irma/juf Margareth)
Nouraya (gr. 1/2 juf Vera/juf Thirza/juf Myrte)
Chris (gr. 8 juf Irma/juf Margareth)
Dominique (gr. 7/8 juf Daisy)
Melvin (gr. 3/4 juf Silvia/juf Anne)
Jade (gr. 3/4 juf Silvia/juf Anne)

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
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Agenda
Maandag 5 december
Vrijdag 9 december
Woensdag 14 december

Dinsdag 20 december
Donderdag 22 december
Vrijdagmiddag 23 december
Maandag 26 december t/m
Vrijdag 6 januari 2017

sinterklaasviering, continurooster tot 14.00 uur
groepen 1/2 zijn vrij
Midweekviering, de groepen 1/2 juf
Vera/Thirza/Myrte, groep 3/4 juf Silvia/Anne en
groep 7/8 juf Daisy treden op.
Kerstmusical groepen 6
Kerstdiner
alle groepen zijn vrij
KERSTVAKANTIE!

De volgende Willibode ontvangt u op donderdag 22 december 2016. De Willibode
en heel veel ander nieuws treft u ook aan op www.willibrord-miland.nl

Willibode

11

basisschool Willibrord/Miland

