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Inleiding:
Voorlezen - Veel Citotoetsen - Verkeersveiligheid – Valentijnsdag - carnaval Vieren Voorjaarsvakantie
Het is al weer februari en het voorjaar komt er aan. Deze week hebben de leerlingen
van groep 3 mij geleerd dat februari begint met de letter harde f en dat voorjaar
begint met de letter zachte v.
De leerlingen van deze groep kennen alle letters al en het is geweldig hoe geweldig zij
het vinden om met al die letters zelf te kunnen lezen. Er gaat een wereld voor hen
open en voor ons is deze ontwikkeling zo mooi om te zien. In het onderwijs is er
steeds meer besef, dat lezen heel belangrijk is voor de verdere ontwikkeling. Niet
alleen op de basisschool, maar ook in het voortgezet onderwijs en de vervolgscholen
komt begrijpend lezen terug in alle vakken. Als lezen een leerprobleem is, is het ook
van groot belang er alles aan te doen om het kind daarbij te helpen en te
ondersteunen. Op onze school doen we veel aan het vak “taal” . Onder taal verstaan
we: spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, spreken en schrijven.

In deze periode zijn er veel activiteiten die beginnen met de letter v. In de afgelopen
weken waren de nationale voorleesdagen waar alle groepen aan mee gedaan hebben. De
leerlingen uit groep 8 hebben voorgelezen aan groep 1 en 2. Er kwamen ook belangrijke
mensen voorlezen in de diverse groepen. Het is belangrijk veel tijd te besteden aan
lezen, zowel op school als thuis. Alle kinderen kunnen gratis lid worden van de
bibliotheek.
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Deze week zijn de laatste Cito toetsen en in de komende 2 weken wordt er voor ieder
kind inzichtelijk gemaakt welke resultaten hij of zij heeft behaald. Het ministerie van
onderwijs verplicht iedere school 2 maal per jaar Cito toetsen af te nemen en ook nog
een verplichte eindtoets voor groep 8.
De toets meet de ontwikkeling van ieder kind en dit wordt ook met de leerlingen en
ouder(s)/verzorger(s) besproken. Wat wij jammer vinden is dat het met name de
cognitieve ontwikkeling meet zoals taal en rekenen. Een kind is echter naar ons idee
meer. Ieder kind is uniek en heeft eigen kwaliteiten en die worden helaas niet altijd
zichtbaar in de vele Cito toetsen. Na de voorjaarsvakantie zijn de leerling/oudergesprekken. Deze beginnen in de middag en gaan door in de avond.
Voordat het zover is, is het volgende week ook nog Valentijnsdag. Van origine is dit
een dag waarop mensen elkaar de liefde verklaren en dan vooral geliefden. Ik hoop
echter dat op deze dag iedereen lief is voor elkaar, want daar zijn we in de
samenleving wel aan toe. In de wereld is er oorlog en wordt er teveel gevochten.
Vanuit onze verbondenheid in de school is Valentijnsdag voor mij een belangrijke dag,
waarop ik nog eens extra wil stilstaan hoe belangrijk een
ieder voor mij is. Helaas kan ik niet ieder persoonlijk de
liefde verklaren, maar gelooft u mij als ik zeg dat u mij
dierbaar bent en dat ik om u , de leerlingen en mijn
medewerkers geef en dat ik trots ben op allemaal.
Op deze dag doet de school een soort examen voor een
commissie om officieel opleidingsschool te worden. Wellicht is het u opgevallen dat op
de Willibrord veel stagiaires zijn. Onze stagiaires volgen allemaal een opleiding voor
een beroep in het onderwijs en zij doen hun stage op onze school.
Juf Sandra is onze schoolopleider en op deze dag presenteren wij onze school met als
doel het certificaat erkende opleidingsschool te ontvangen. Dit heeft niets met
Valentijnsdag te maken, maar het is wel mooi, dat je op deze dag met passie kan
vertellen over je ambities voor het opleiden van mensen in het onderwijs.
Op 14 februari is er nog iets bijzonders, want er komen wethouders van BodegravenReeuwijk naar onze school. Enige tijd geleden heeft de werkgroep verkeersveiligheid
van de Willibrord, met de wethouder en mij overleg gehad over de veiligheid rondom
de school. Dit heeft geresulteerd in een hek voor de vijver en
in de aanleg van een zebrapad. Nu is er ook nog een lichtgevend
bord boven het zebrapad geplaatst en wordt het pad geopend.
We zullen dit doen met de wethouders en onze
verkeersbrigadiers. Ik ben heel blij met de verbetering voor
meer verkeersveiligheid al blijft het heel belangrijk dat we ons
allemaal inzetten voor meer veiligheid in het verkeer voor onze
kinderen.
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De laatste activiteit voor de vakantie is het vieren van onze carnaval op vrijdag 17
februari a.s. Er is deze dag een continurooster. Om 8.30 ontvangt Prins Carnaval met
de hofdames en de raad van elf de sleutel van de school. Zij zijn deze dag de baas.
Alle kinderen en medewerkers zijn deze dag verkleed. We vieren carnaval met muziek,
dansen, spelletjes en eten met de lunch pannenkoeken. De carnavalscommissie had
aanvankelijk voorgesteld dit jaar geen pannenkoeken te eten. Gelukkig heb ik dit idee
kunnen terugdraaien, want een carnaval zonder pannenkoek is als een optocht zonder
praalwagens, verkleden zonder carnavalskostuum, als een feest zonder polonaise en als
een voetbalkampioenschap zonder PSV. Dus gelukkig krijgen we pannenkoeken en ik
kijk er al naar uit!
En dan als alle activiteiten met de letter v voorbij zijn krijgen de leerlingen
voorjaarsvakantie. Het team werkt nog een week door en gaat daarna ook genieten
van een welverdiende vakantie.
Ik wens iedereen fijne v-activiteiten en een geweldig voorjaarsvakantie !
Geniet van het voorjaar dat er aankomen gaat!

Teamnieuws:
* Vanaf de meivakantie gaan juf Vera en juf Liesbeth met zwangerschapsverlof tot na
de zomervakantie. Juf Thirza zal beide leerkrachten vervangen en juf Anne zal op de
vrijdag juf Liesbeth in groep 1 en 2 vervangen.
* Door de zwangerschapsvervangingen werkt juf Anne op maandag in groep 3/4 en juf
Silvia werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in deze groep.
Nieuws over het Traject van de ambitie:
Inmiddels zijn er op 2 vrijdagmiddagen het traject van de ambitie geweest en
leerlingen en medewerkers zijn heel enthousiast. Een zorg is nog het vervoer tussen
de locatie Willibrord en Miland. Als u in de gelegenheid bent om ons te helpen met het
vervoer zijn we daar heel blij mee.
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Het project “Toveren met eten” zal worden overgenomen door een andere
projectleider.
Vriendelijke groet,
Wil Nicolaas

Nieuws van de kleuters

De afgelopen weken was er wederom een gezellig en druk programma, in en buiten de
klas. Op donderdag 26 januari en donderdag 2 februari kregen we bezoek van 2
muzikale dames van het project ‘Samen Spelen’. De eerste bijeenkomst werd het
verhaal van olifant en krokodil verteld. Na het verhaal begrepen we heel goed dat je
goede vrienden kan worden als je rekening met elkaar houdt. Met de instrumenten,
het liedje en het spel werd het een vrolijke boel. Alle kinderen mochten daarna een
tekening maken over hun eigen vriendjes. Met wie speel je en wat doe je samen? Van
deze verhalen werd een nieuw verhaal gemaakt met in de hoofdrol alle kinderen uit de
groep! We hebben ademloos geluisterd. Het was heel erg leuk!
Bovendien kregen we bezoek van wijkagent Hans Hazeborg. In het kader van de
Nationale Voorleesdagen kwam hij voorlezen in de klas uit het prentenboek ‘Berre is
bijna jarig’. Wat toevallig dat Daisy, Fleur, Emma en Alexander ook bijna jarig waren!
Na het voorlezen mochten we ook vragen stellen over wat een agent allemaal voor
spullen bij zich heeft. En wij weten nu……..dat is een heleboel: denk maar eens aan een
pistool, handboeien, walky-talky, pepperspray en een wapenstok!
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De komende week gaan we ons opmaken voor het Carnavalsfeest!
En wat een verrassing dat juf Lykel weer bij ons in de klas is. Na haar stage en het
behalen van haar diploma komt ze nu als vrijwilligster op woensdag en donderdag bij
ons in de klas. Vanaf 13 februari komt juf Demi bij ons op maandag en dinsdag stage
lopen. Juf Demi is student van de PABO en gaat bij ons afstuderen.
Groetjes juf Karen

Nieuw uit de klas van juf Vera en Thirza

Wij zijn een heel gezellige klas en werken heel hard! Zo zijn wij al twee weken aan het
werk met het thema ‘cijferwinkeltje’. Dit is een heel leuk boek over oma Blom die haar
eigen ‘cijferwinkeltje’ opent. In haar winkeltje vind je alles wat met cijfers te maken
heeft. Onze klas staat nu dus in het teken van het ‘cijferwinkeltje’ van oma Blom. Zo
vind je in onze klas een echte cijfertrein en heel grote opblaascijfers. Daarnaast
maken wij puzzels, werkbladen, kralenplanken enzovoort en het heeft allemaal te
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maken met …. Cijfers! Wij vinden dit ontzettend leuk om te doen en leren hier ook een
heleboel van. Daarnaast gebeuren er ook allerlei andere dingen.
Wist u bijvoorbeeld dat….
- … wij voor de voorleesdagen twee mensen hadden die bij ons kwamen voorlezen?
- … er een echte politieman en een dierendokter waren?
- … wij dit heel interessant vonden?
- … wij ook nog voor de vogels een echte pindaketting hebben gemaakt?
- … dit omdat zij dan wat te eten hebben in deze koude tijd.
- … wij ook genoten hebben van de boekjes die zij voorlazen?
- … wij hard aan het oefenen zijn voor de midweekviering?
- … wij hier ook een liedje doen die te maken heeft met tellen?
- … de ouders zijn uitgenodigd om woensdag 15 februari te komen kijken?
- … we ook nog een bezoekje zullen brengen aan de bibliotheek a.s. vrijdag?
- … wij heel veel zin hebben in carnaval!!!
Groetjes Groep 1/2

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

06-15 07 70 20
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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 Sandra……..
Studenten in de school opleiden.
Sinds jaren ontvangt de Willibrord/Miland een aantal studenten die het onderwijs een
warm hart toebedenken.
Wist u dat dit er jaarlijks zo'n 35/40 verschillende studenten zijn? Dat kunnen oud
leerlingen zijn die komen "snuffelen", studenten van de opleiding Zorg en Welzijn, die
ondersteunende taken oefenen in de praktijk. Studenten van de opleiding
onderwijsassistenten zijn er ook en tot slot nog de Pabo studenten van de hogeschool
Leiden én de Hogeschool Utrecht. Als team van de Willibrord/Miland
vinden het ontzettend leuk om deze studenten zo goed als mogelijk te begeleiden naar
een succesvolle start in hun onderwijsloopbaan. In alle groepen zijn dan ook studenten
aanwezig die oefenen met hun houding, stemgebruik, vakkennis, de pedagogische
(relationele) kant van het vak en natuurlijk ook alles over hoé ieder kind leert en
hoeveel verschillende manieren er zijn óm dit te doen. Ieder dag is op deze manier
een verrassende ervaring en zeer leerzaam- ook voor de studenten en de
leerkrachten. Via de studenten komen de laatste theoretische ontwikkelingen,
onderzoeken en veranderingen de school binnen en door de begeleiding en de
gesprekken houden de leerkrachten ook een reflectieve spiegel op hun eigen
ontwikkeling. Dit mes snijdt dus aan twee kanten- we leren van elkaar. Soms
gaat het ook minder goed en dan zijn er gesprekken om zaken te verbeteren of
incidenteel ook om een stage te stoppen. Vaker gaat het heel goed en zien we
studenten soms later terug als startende leerkracht, klaar voor een eigen klas!
Met heel veel plezier heb ik sinds 3 jaar deze taak op mij- als schoolopleider ben ik
vast contactpersoon voor de opleidingen, de studenten en de collega's. Ik volg er
trainingen, netwerkbijeenkomsten en masterclasses, zodat ik de koppeling theorie en
praktijk leermomenten zo goed als mogelijk kan laten samenkomen op onze school.
Heel binnenkort krijgt (krijg ik) de Willibrord een audit, of dit allemaal goed gaat.
Een commissie van de Hogeschool, het bestuur en de directie gaat met elkaar in
gesprek over het stage beleid op school. In de maanden hiervoor heb ik me zo goed als
mogelijk voorbereid en ik vind het heel spannend- ook al weet ik dat het wel goed zit
op onze school. Ik ben heel trots op dit onderdeel van mijn werk en ik hoop
dat het ook merkbaar voor u is in de school, de lieve extra juffen en meesters die zo
goed als mogelijk, onder de bezielende toezicht van de vaste leerkrachten, de
kinderen helpen en wellicht iets extra's kunnen doen.
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Wilt u meer weten? Zoek me dan gerust eens op; ik vertel u er graag meer over!
Hartelijke groet,
Sandra van het Schip

Leeshoekje
Geef mij maar een boek!

Op 10 februari start er voor de tweede keer een voor Nederland uniek project: Geef
Mij Maar Een Boek!
Boekhandelaren willen dat alle kinderen in Nederland kunnen opgroeien tussen de
mooiste boeken. Daarom bieden zij ieder jaar een jeugdboekklassieker aan voor twee
euro. Vorig jaar was het actieboek Oorlogswinter van Jan Terlouw.
Dit jaar is Achtste-groepers
huilen niet van Jacques Vriens
gekozen. Akkie, die dol is op
voetbal en zich samen met haar
klas voorbereidt op de Citotoets, het schoolkamp en het
voetbaltoernooi blijkt ernstig
ziek te zijn. Heel groep acht
leeft met haar mee. Gelukkig
kan ze het niet laten om zich ook vanuit het ziekenhuis overal mee te bemoeien.
Jacques Vriens baseerde het verhaal op zijn eigen ervaringen als onderwijzer.
Achtste-groepers huilen niet is een boek om zelf te lezen, maar ook om voor te lezen
en over te praten. Kortom... een mooi boek, voor een klein prijsje! Dus een echte
aanrader om 10 februari naar de boekhandel te gaan!

Nationale voorleesdagen
Opening

Op 25 januari zijn de Nationale voorleesdagen op de Willibrord-Miland feestelijk
geopend! In de ochtend verzamelden alle kinderen van groep 1 t/m 4 zich in de zaal om
daar te genieten van optredens. Als eerste heeft de Verrekijker groep een geweldig
optreden laten zien! Zij hebben het boek: Kikker is Kikker van Max Velthuijs
voorgelezen en uitgespeeld. Iedereen van de Verrekijker groep had een rol: van stem
van een personage tot kikker, varkentje, rat, haas of eend. De kinderen genoten!
Daarna kwam er een Bekende Bodegraver voorlezen! Dit was juf Anja Veelenturf. Bij
veel kinderen bekend van het kaboutervoetbal of van het zwembad. Zij las voor uit
het prentenboek de Kleine Walvis van Benji Davies. De kinderen vonden het geweldig
en luisterden ademloos. Ook las juf Anja nog een verhaal voor uit Jip en Janneke die
naar zwemles gingen. De stemming zat er goed in!
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Voorlezen bovenbouw - onderbouw

Ondertussen waren de kinderen van de bovenbouw druk aan het oefenen hoe zij op
een leuke, goede, interactieve manier een prentenboek aan jonge kinderen voor konden
lezen. Er was dan ook afgesproken dat zij aan het einde van de ochtend allemaal een
boek zouden voorlezen aan een kind uit de onderbouw. Dit ging erg goed en zowel de
bovenbouwkinderen als de onderbouwkinderen en de juffen hebben hier ontzettend
van genoten.

Bekende Bodegravers lezen voor

Ook is er in elke groep een Bekende Bodegraver voor komen lezen! Zo hebben we al
diverse keren een politie-agent op school gezien en is ook John de groenteman
gesignaleerd. Hij las voor uit het ‘Snoepprinsesje’ dat gaat over een meisje dat alleen
maar snoept en hier steeds dikker van wordt. Gelukkig leren haar vriendjes haar om te
dansen zodat ze lekker soepel blijft. En als verrassing had John de groenteman voor
iedereen een lekkere appel meegenomen. Lekker en gezond!

In de groepen

In de groepen wordt er deze weken extra gelezen, voorgelezen en gepraat en gewerkt
over boeken. Bij de onderbouw staat hierbij de Prentenboeken top 10 centraal. In de
klassen zijn de boeken te vinden en de juffen lezen de boeken voor. Ook werken zij
over de boeken. Favoriete titels zijn: ‘Hé wie zie er op de wc? Dit boek gaat over
allemaal dieren die naar de wc toe moeten, maar het toilet is bezet! Ook ‘Kom uit die
Kraan!’ is een aanrader volgens veel kinderen. Dit boek gaat over een jongetje die bij
de bouwplaats gaat spelen en dan de machines gaat besturen. Loopt dit goed af?

Timboektoe

Inmiddels zijn we al heel veel weken elke dinsdag en vrijdag aan het technisch lezen
volgens de methode Timboektoe. De kinderen zijn er aan gewend om naar een andere
klas te gaan en aan de andere juf. Veel kinderen vinden het erg fijn dat zij kunnen
werken met kinderen op hetzelfde niveau en ervaren de lessen als erg leuk. Omdat we
afgelopen weken getoetst hebben zullen er na de voorjaarsvakantie wisselingen in het
schema plaatsvinden. Er zijn kinderen die grote sprongen maken in het lezen en zij
kunnen dan ook meer uitdaging gebruiken. We gaan de groepen weer zo samenstellen
dat iedereen op zijn eigen niveau beter leert lezen.

Leeshoekje in school

Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan een leuke leeshoek in onze school .
een plek waar je even lekker kunt zitten met een boekje, alleen of samen. Waar je
inspiratie op kunt doen voor een nieuw te lezen boek of waar je jouw ultieme
boekentip op kunt hangen. Wordt vervolgd….
Groetjes van de leeswerkgroep
Juf Bianca, juf Annemieke Pinkse, juf Silvia, Juf Margareth,
juf Karen en juf Liesbeth
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Gevonden Voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen wordt binnenkort weer
geleegd. Mist u nog iets, kijk er gerust nog even in. Eind
volgende week gaan de spullen weg.
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Jarigen van 9 februari t/m 16 maart 2017:
9 februari:
9 februari:
11 februari:
11 februari:
11 februari:
13 februari:
14 februari:
15 februari:
18 februari:
19 februari:
19 februari:
20 februari:
20 februari:
21 februari:
22 februari:
22 februari:
24 februari:
1 maart:
2 maart:
4 maart:
4 maart:
4 maart:
7 maart:
9 maart:
9 maart:
9 maart:
9 maart:
10 maart:
11 maart:
11 maart:
12 maart:
14 maart:
14 maart:
16 maart:
16 maart:

Jop (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
juf Brigitte
Kirsten (gr. 1/2 juf Vera/juf Thirza/juf Myrte)
Nova (gr. 8 juf Margareth/juf Irma)
Jente (gr. 1/2 juf Ella)
Odin (gr. 1/2 juf Vera/juf Thirza/juf Myrte)
Mirella (gr. 1/2 juf Vera/juf Thirza/juf Myrte)
Anouk (gr. 1/2 juf Ella)
Ireen (gr. 7/8 juf Daisy)
Sander (gr. 5 juf Mirjam)
Emma (gr. 1/2 juf Karen)
Thijs (gr. 1/2 juf Vera/juf Thirza/juf Myrte)
Quin (gr. 3 juf Liesbeth/juf Bianca)
Salena (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Gwen (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
Stephanie (gr. 5 juf Mirjam)
Yourie (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
juf Karin
juf Silvia
Kaj (gr. 6 juf Irma/juf Saskia)
Annemarije (gr. 7/8 juf Daisy)
Thijs (gr. 8 juf Margareth/juf Irma)
Sanne (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Guus (gr. 7/8 juf Daisy)
Feline (gr. 3/4 juf Silvia/juf Anne)
Ronald (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
Jasper (gr. 1/2 juf Karen)
Amy (gr. 3/4 juf Silvia/juf Anne)
Joey (gr. 5 juf Mirjam)
Dean (gr. 1/2 juf Vera/juf Thirza/juf Myrte)
Jesse (gr. 6 juf Irma/juf Saskia)
Yara (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
juf Mirjam
Ou Hua (gr. 8 juf Margareth/juf Irma)
Femke (gr. 1/2 juf Ella)

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
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Agenda
Woensdag 15 februari

Vrijdag 17 februari
Maandag 20 februari t/m
Vrijdag 3 maart
Maandag 6 maart
Maandag 6 maart
Woensdag 15 maart
Dinsdag 7 en
Woensdag 8 maart
Woensdag 15 en
Donderdag 16 maart
Donderdag 16 maart

Midweekviering, groepen 1/2 juf Ella, 1/2 juf
Vera/Thirza/Myrte, 3 juf Liesbeth/Bianca en 4 juf
Leonique/Miranda treden op
Carnaval, continurooster
VOORJAARSVAKANTIE
rapporten mee naar huis
start Lentekriebels
Midweekviering, groepen 1/2 juf Karen, 3/4 juf
Silvia/Anne, 5 juf Mirjam en 7/8 juf Daisy treden op
Ouderavond/middag groep 8

Ouderavond/middag groep 1 t/m 7
Kangoeroewedstrijd

De volgende Willibode ontvangt u op donderdag 16 maart 2017. De Willibode en
heel veel ander nieuws treft u ook aan op www.willibrord-miland.nl
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