Willibode
Zie ook www.willibrord-miland.nl

Nummer 632 jaargang 31 20 januari 2017
Inleiding:

Een nieuw jaar waarin wij hopen dat al je wensen en dromen mogen uitkomen. Ik ben
zelf dol op alles wat nieuw is, want het wordt weer anders, alles is weer fris, groen en
nieuwbakken. De Willibrord/Miland is dan ook met heel veel zin begonnen aan het
nieuwe jaar. In 2017 zullen er weer tal van nieuwe spullen en mensen komen: nieuwe
methoden, nieuwe tablets en computers, nieuwe leerlingen, nieuwe projecten, nieuw
meubilair, nieuwe geboortes, nieuwe dagen en een nieuwe lente met een nieuw geluid.
Vorig jaar had ik een geweldig voornemen, namelijk om meer te gaan sporten. Velen
weten al hoe dit is afgelopen, ik heb een jaar de sportschool gesponsord en ik ben drie
keer geweest. Ik weet het, het is heel erg. Dit jaar heb ik ervan geleerd en heb ik
geen goede voornemens meer gemaakt.
Het jaar 2017 is een nieuw begin met een nieuwe
rondes en nieuwe kansen.
Volgende week gaan we starten met een nieuwe
leerlijn: het traject van de ambitie voor de
groepen 3 tot en met 8. Beide locaties doen mee
aan dit traject. Het gaat daarin niet om hetgeen
leerlingen moeten leren, maar om wat ze willen
leren. Er zijn c.a. 15 projecten die ieder 6 vrijdagmiddagen duren. Het is de bedoeling
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dat iedere leerling drie keuzes aangeeft. Vervolgens krijgt de leerling een project van
zijn/haar keuze en werkt hier 6 vrijdagmiddagen aan. In de bijlage staan alle
projecten beschreven en wellicht is het fijn om het thuis te bespreken. Alle leerlingen
hebben een formulier ontvangen en dit moet maandag 23 januari a.s. worden
ingeleverd. We zien er naar uit om te starten.
Onze school zal nog voor de zomer een aantal nieuwe ontwikkelingen inzetten. Op de
Willibrord hebben we sinds dit schooljaar een leescoördinator (juf Bianca),
taalcoördinator (juf Daisy), rekencoördinator (juf Mirjam), dyslexiespecialist (juf
Liesbeth) en een schoolopleider (juf Sandra). Deze leerkrachten volgen een opleiding
en daarmee heeft de school meer expertise in huis. Op 14 februari a.s. is er een audit
(een soort examen) in de school om te zien of de Willibrord/Miland het certificaat
van opleidingsschool krijgt. Een opleidingschool biedt stageplaatsen aan studenten die
leren voor een beroep op de basisschool. Sandra is onze schoolopleider en 14 februari
a.s. duimen we voor haar.
Ook gaan we in de komende maanden beter in beeld brengen wat de ouderraad
allemaal doet. Het is wellicht niet altijd zichtbaar, maar deze mensen werken keihard
voor de school. Zij organiseren diverse evenementen en denken ook mee met de
school. Afgelopen week was er de jaarvergadering voor alle ouders en verzorgers. De
opkomst was zeer minimaal en daarover heb ik met de ouderraad gesproken. Mogelijk
was niet voor iedereen duidelijk wat er besproken wordt tijdens deze bijeenkomst en
ook waren de uitnodigingen wat laat verstuurd door de ouderraad. Naast dat de
jaarvergadering een mooie gelegenheid is om zaken te bespreken, is het ook een goed
moment om waardering uit te spreken naar de leden van de ouderraad. Van mij krijgen
ze een groot compliment voor alles wat zij doen !
In de komende 2 weken gaan alle kinderen weer CITO toetsen maken. Het ministerie
van onderwijs stelt deze toetsen verplicht. Het is ook goed dat wij op deze wijze de
ontwikkelingen van de kinderen kunnen volgen. Wat ik jammer vind is dat deze toetsen
niet aantonen hoe geweldig ieder kind is. Dat elke leerling op onze school uniek en enig
is! Ik ben trots op alle leerlingen en wens een ieder succes bij de toetsen. Ik weet al
dat ieder kind heel goed is en ik hoop dat de resultaten voor ieder kind ook mooi zijn.
Belangrijk is dat alle leerlingen fit en
uitgerust zijn bij de toetsen. Dus vroeg naar
bed en goed ontbijten.
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We gaan er weer voor en wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon.
Met deze recente Willibode wens ik een ieder veel
leesplezier en bedenk dat elke nieuwe dag een cadeau
is, klaar om uitgepakt te worden !
Vriendelijke groet,
Wil Nicolaas

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

06-15 07 70 20
MET SPOED GEZOCHT OPSLAGRUIMTE!!!!!
Met spoed zijn wij op zoek naar een ‘droge’ opslagruimte voor tafels, stoelen,
kunstkerstbomen en andere materialen. Wij zoeken een ruimte van ongeveer 30 m2.
Hiervoor is een vergoeding beschikbaar.
Wie kan ons hieraan helpen??
Mail naar: brigitte.schouten@degroeiling.nl

Vormsel zondag 29 januari 2017
Het sacrament van het Vormsel is de bevestiging van
de doop. Intussen is de dopeling opgegroeid tot een
leeftijd waarop hij voor zichzelf kan spreken en zelf
verantwoordelijkheid op zich gaat nemen. Het
Vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het
Doopsel werd meegegeven.
Van onze school doen de volgende leerlingen uit de
groepen acht hun Vormsel:
Annemarije, Jelmer, Kelly, Dominique, Adina, Chris, Luca, Xandro, Rens en Jelle.
De Vormselviering vindt plaats op zondag 29 januari om 11.00 uur in de St.
Willibrorduskerk in Bodegraven.
Wij wensen de leerlingen een hele mooie dag!
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Nieuws uit de kleutergroep van juf Ella

Mooie nagels voor het goede doel.
Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar!!
Wist u dat…………..
wij een gezellige feestmaand hebben gehad
wij heel blij waren met onze Sinterklaascadeautjes
wij het kerstdiner leuk en gezellig vonden
onze mama’s en papa’s hele lekkere gerechten hebben gemaakt
Juf Ella een heleboel leuke foto’s heeft doorgestuurd
wij een fijne kerstvakantie hebben gehad
wij daar in de groep over hebben verteld
Liam, Anna, Stijn, Demi en Finn in de
kerstvakantie zijn gaan bowlen
Zen zijn A-diploma en Coen zijn skidiploma heeft gehaald
wij dat heel knap vinden
Christian in de kerstvakantie 6 jaar is geworden
Jayden een transformer heeft gekregen
Fedde en Dex vuurwerk hebben afgestoken
Evy, Matthijs en Stijn naar de bioscoop zijn geweest
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Femke’s mama jarig is geweest en het heel gezellig was
Evi, Anouk en Luuk lekker thuis hebben gespeeld
Rubarin naar Ballorig is geweest
Sophie’s oma bij haar kwam logeren
Faylin het heel leuk vond in de draaimolen
Mats met zijn papa naar Het Reeuwijkse Hout ging fietsen
Djovani naar een vakantiehuisje mocht
Lindsey bij het speelpaleis ging spelen
Armin naar het vuurwerk mocht kijken
de juf ons heeft gemist
wij nu weer fijn spelen en werken in onze klas
wij praten en werken over de winter
we hopen dat er nog heel veel sneeuw komt
als dat zo is de juf met ons in de sneeuw gaat spelen
de juf i.v.m. de nationale voorleesdagen op
vrijdag 10 februari om 9.00 uur met ons naar
de bibliotheek gaat
de juf vraagt of er mama’s/papa’s/verzorgers/
opa’s/oma’s zijn die mee willen gaan om ons te begeleiden
zij zich bij de contactouders kunnen aanmelden
de juf altijd heel blij is als er mensen komen helpen.

Tot de volgende keer.

Groetjes van alle kinderen uit de klas van juf Ella.
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Carnaval:
Alaaf, alaaf , alaaf!!!!
Bijna is het zover: de Willibrord-Milandschool wordt
vrijdag 17 februari a.s. omgetoverd tot een echt carnavalsfeest. Om 8:30 is iedereen
van harte welkom op het schoolplein. Deze ochtend blijven de kinderen buiten! We
krijgen dan te zien wie de Prins is met zijn Raad van elf……….De sleutel van de school
geeft Juf Wil aan de Prins en dan barst het feest los!! Deze dag hebben wij een
continurooster en zijn we om 14:00 uit en dan genieten wij van een welverdiende
vakantie. We gaan er een hele gezellige Carnaval van maken, tot 17
februari.
PS. Volgende week komt er een brief met uitgebreide informatie over
de invulling van deze dag (zoals lunch, etc.)

Nieuws van de overblijf
De overblijf heeft na de kerstvakantie ook zijn draai
weer gevonden. Elke dag maken er 100-120 leerling
gebruik van de overblijf. Zij eten dan hun
boterhammetje in de klas of in de aula. Na het eten gaan
zij eerst even buiten spelen en wordt binnen alles
opgeruimd en klaar gezet om te spelen. Nadat het
stoplicht op groen is kunnen de kinderen ook binnen
spelen. De clics, de barbies en de auto’s wordt graag mee gespeeld, ook het kleuren
blijft favoriet. Wij gaan met de kleurplaten met de seizoenen/ festiviteiten van het
jaar mee. Nu zitten de winterkleurplaten en valentijn kleurplaten in de map. Bij slecht
weer mogen de kinderen ook in de gymzaal spelen of zetten we een filmpje op. De play
station mag dan ook gebruikt worden, wat de kinderen natuurlijk fantastisch vinden.
Zo blijven zij elke dag met plezier over bij de overblijf!
Voor wat betreft de betalingen van de overblijf. Nog niet iedereen heeft een factuur
ontvangen, dit heeft echter een grote vertraging. De factuur van de overblijf volgt
echter z.s.m.
De 10-rittenkaarten blijven sinds dit jaar op school, zodra deze vol is ontvangt u
straks een briefje waarop staat dat er een nieuwe kaart behoort te worden
aangeschaft. Dit begint nu allemaal te lopen en komt dus in orde.
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Leeshoekje
Nationale Voorleesdagen 2017
Van 25 januari tot 4 februari zijn weer de Nationale voorleesdagen!
Ook onze school doet hier aan mee.
Op woensdag 25 januari zullen we met de hele school de voorleesdagen openen.
En een weekje erna komt er in elke groep een lokale 'beroemdheid' voorlezen.
Er is voor de voorleesdagen een Prentenboeken top 10 gemaakt. Hieronder een lijstje
met de titels.
Veel boeken zullen er ook in groep 1/2/3 voorgelezen worden en elke groep besteedt
deze week extra
tijd en aandacht aan lezen en voorlezen.

Voorstelling
In de Bodegraafse bibliotheek is er nog een leuke voorstelling te zien voor kinderen
van 2 t/m 6 jaar. Informatie hieronder.

Kleutervoorstelling De sneeuwpop, de kabouter en het schaap met de koude
voeten
5 februari 2017, van 15:00 tot 16:00 | Het Evertshuis
Bodegraven | Bibliotheek Bodegraven
Kosten: € 8,50 per kaartje

Ook in Bodegraven organiseert de Bibliotheek, in
samenwerking met het Evertshuis een theatervoorstelling
voor kinderen van 2 tot 6 jaar.
Sesamstraatacteurs Renee Menschaar en Lot Lohr spelen een
voorstelling over de kabouter, de sneeuwpop en het schaap.
Het is winter. De sneeuw komt in grote vlokken uit de hemel
vallen. Alles is wit. Zoiets heeft kabouter nog nooit gezien. Hij
zet twee hele grote sneeuwballen op elkaar. Dat is leuk. Het
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lijken wel een buik en een hoofd. Maar dan krijgen de buik en hoofd praatjes en heeft
de kabouter geen moment rust meer. Hij moet rollen, rennen, vliegen en… o, wat is het
koud! Maar dan komt schaap. Kan die hem helpen?’’



Waar: Bibliotheek Bodegraven in het Evertshuis



Wanneer: zondag 5 februari om 15.00 uur



Voor wie: de voorstelling is speciaal voor kinderen van 2 tot 6 jaar



Kosten: € 8,50 per kaartje, reserveren kan hier of aan de balie in de
Bibliotheek

Wanneer uw peuter of kleuter tijdens de Nationale Voorleesdagen lid wordt van de
Bibliotheek krijgt hij of zij een leuk vingerpoppetje van de kleine walvis cadeau. (OP =
OP).
Veel leesplezier!
De leeswerkgroep

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 juf Thirza.
Hallo allemaal,
Ik werk al bijna een halfjaar bij jullie op school. In
deze periode heb ik een hoop leerlingen en ouders
leren kennen. Toch komt het zo af en toe nog wel eens
voor dat leerlingen/ouders niet weten wie ik ben. Zo
gebeurt het soms dat ik een jarige voor mijn neus heb
staan, met een lekkere traktatie, die eigenlijk niet
weet wie ik ben. Om dit probleem op te lossen neem ik
van de gelegenheid gebruik om mij aan jullie voor te
stellen.
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Ik ben Thirza Achterberg en ik woon in Alphen aan den
Rijn. Ik woon hier nog bij mijn lieve ouders, maar hoop in
dit jaar toch echt mijn eigen plekje gevonden te hebben.
In mijn vrije tijd vind ik heerlijk om te wandelen, een mooi
boek te lezen of lekker creatief bezig te zijn. Daarnaast
houd ik er ook van om met vriendinnen uit eten te gaan en
pas ik veel op mijn neefje en nichtjes. Ook heb ik in de
winter een beetje last van schaatskoorts. Ik hoop dan ook
dat het ijs binnenkort dik genoeg is. 
Ik ben sinds 1,5 jaar afgestudeerd van de Pabo en werk
sinds september op woensdag, donderdag en vrijdag in
groep 1/2. Hier vervang ik op dit moment Myrthe die met
zwangerschapsverlof is. Ook ben ik op de vrijdagen dat de kleuters vrij zijn vaak te
zien in groep 5.
Mij is gevraagd om in deze rubriek kort te vertellen wat mij op dit moment
bezighoudt in het onderwijs. Sinds september doe ik dus drie dagen kleuters en daar
geniet ik onwijs veel van. Ik vind het interessant om de kinderen spelenderwijs dingen
bij te mogen brengen. De laatste tijd zijn wij bezig geweest met het thema winter en
is er veel gedaan in het kader van zelf ontdekkend leren. Zo hebben we vorige week
onderzocht hoeveel jassen,
mutsen, sjaals en handschoenen
we als klas bij ons hadden. We
kwamen hierbij erachter dat we
wel allemaal een jas hebben maar
niet allemaal een muts of sjaal.
Daarnaast hebben we deze week
gekeken hoe ijs smelt. We
hebben van dichtbij bekeken hoe
ijs smelt, wanneer het sneller
smelt en wanneer juist
langzamer. We hebben voor het experiment o.a. wat ijs in folie gedaan, ijs in warm
water, in koud water en ijs in het zout gelegd. Benieuwd naar de resultaten? Je kunt
dit ook heel goed zelf thuis uitproberen. 
Kortom bij de kleuters valt genoeg te beleven!
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Jarigen van 19 januari t/m 9 februari 2017:
21 januari:
21 januari:
25 januari:
26 januari:
27 januari:
29 januari:
31 januari:
31 januari:
1 februari:
1 februari:
1 februari:
1 februari:
1 februari:
2 februari:
2 februari:
2 februari:
2 februari:
2 februari:
2 februari:
3 februari:
5 februari:
5 februari:
6 februari:
8 februari:
9 februari:
9 februari:

Luuk (gr. 1/2 juf Ella)
Ruben (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Emma (gr. 1/2 juf Karen)
Jack (gr. 6 juf Irma/juf Saskia)
Olivier (gr. 5 juf Mirjam)
Rohini (gr. 1/2 juf Vera/juf Thirza/juf Myrte)
Noortje (gr. 6 juf Irma/juf Saskia)
Demi (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Daisy (gr. 1/2 juf Karen)
Liam (gr. 1/2 juf Ella)
Nine (gr. 5 juf Mirjam)
Stan (gr. 7/8 juf Daisy)
Mariana (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
Sem (gr. 8 juf Irma/juf Margareth)
Giovanni (gr. 5 juf Mirjam)
Yélina (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Fleur (gr. 1/2 juf Karen)
Alexander (gr. 1/2 juf Karen)
juf Ria
Dilano (gr. 5 juf Mirjam)
Zola (gr. 6 juf Irma/juf Saskia)
meester Henk
Jelmer (gr. 7/8 juf Daisy)
Elinde (gr. 5 juf Mirjam)
Jop (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
juf Brigitte

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
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Agenda
Vrijdag 20 januari
Woensdag 25 januari t/m
woensdag 4 februari
Vrijdag 3 februari
Woensdag 15 februari

Groepen 1 en 2 zijn vrij
Nationale Voorleesdagen
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Midweekviering, groepen 1/2 juf Ella, 1/2 juf
Vera/Thirza/Myrte, 3 juf Liesbeth/Bianca en 4 juf
Leonique/Miranda treden op

Bijlages:
 Projectonderwijs “traject van de ambitie”


Brief projectonderwijs leerlingen



Matilda presenteerd…….



Autismecafé

De volgende Willibode ontvangt u op donderdag 9 februari 2017. De Willibode en
heel veel ander nieuws treft u ook aan op www.willibrord-miland.nl
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