Willibode
Zie ook www.willibrord-miland.nl

Nummer 637 jaargang 31 18 mei 2017
Inleiding:

Voor u ligt een nieuwe editie van de Willibode met als thema “Hand in Hand”. Op de
Willibord/Miland is het regelmatig “Hand in Hand”. Elke morgen geven we elkaar een
hand om een ieder te begroeten. We reiken de ander de hand en daarmee zeggen we
elkaar een fijne dag en ook is het een manier om respect te tonen. In de afgelopen
week hebben we hand in hand het kampioenschap van Feyenoord gevierd. U weet
wellicht het is niet mijn eigen club en ook niet van vele andere leerlingen. Echter de
Willibrord heeft ook een grote schare Feyenoord-fans en met elkaar hebben we
stilgestaan bij het kampioenschap. We zijn een school waar sport en bewegen hoog in
het vaandel staat en daarom hebben we de handen in 1 geslagen. Sportief als we zijn
hebben velen de hand over het hart gestreken en hebben we het Feyenoordlied “Hand
in Hand” gezongen, de vlag hoog gehouden en het Feyenoordshirt
aangetrokken. Het was geweldig en wat was ik trots op iedereen.
Natuurlijk feliciteer ik
alle fans van Feyenoord met het behalen van dit kampioenschap.
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Wat was er nog meer aan de hand?:
Deze week was ook het schoolreisje. Het was een fantastisch
geslaagde dag met complimenten voor de organisatie, alle hulp en
ieder zijn inzet. ’s Morgens haalden 6 bussen ons bij school op en
werden we uitgezwaaid door ouders, verzorgers, familie en
vrienden. In Duinrell amuseerden eenieder zich enorm en daarbij
hadden we ook nog mooi weer. Kortom het was een succes en
volgend jaar gaan we weer op schoolreis.

Het team is deze week aan de slag geweest met de nieuwe groepsindeling voor volgend
jaar. Binnen 2 weken worden alle leerlingen, ouders en verzorgers geïnformeerd en ik
hoop dat iedereen tevreden zal zijn.
De leerlingen van groep 8 deden afgelopen donderdag het praktijk fietsexamen.
Onmiddellijk kregen we aan het einde van de donderdagmiddag de uitslag. Tot mijn
grote vreugde hebben we het heel goed gedaan. De leerlingen van groep 8b van juf
Daisy zijn 1e geworden van Bodegraven. Groep 8 a van juf Margareth en juf Irma
werden 3e. Daan van Goudswaard is foutloos door het theorie- en praktijkexamen
gegaan. Daarvoor werd Daan vandaag (vrijdag) opgehaald door de politieauto en
fietsten de leerlingen van groep 8b daar achteraan. Zij zijn ontvangen door de
wethouder en in het zonnetje gezet. Wat zijn we trots en blij. De Willibrord vindt het
heel belangrijk dat leerlingen zich veilig in het verkeer begeven. Daarvoor besteden
veel aandacht aan de lessen verkeer. Het is dan fijn als ook Veilig Verkeer Nederland
afdeling Bodegraven opmerkt dat onze leerlingen zich keurig gedragen in het verkeer.
Ik hoop dat ze dat allemaal blijven doen.
Vandaag is de sponsorloop voor goed onderwijs in Sri Lanka en voor de aanleg van
waterputten in Cambodja. Voor deze goede doelen slaan we de handen in een en steken
we de handen uit de mouwen. Ik hoop dat iedereen veel plezier gaat beleven aan het
lopen en dat velen hen aanmoedigen.

Willibode

2

basisschool Willibrord/Miland

Naast de sponsorloop doet iedere klas ook nog een eigen sponsoractie. Bij de hand als
ze zijn en dat doen ze heel goed, heeft de groep 6/7 van juf Sandra bedacht dat ze
tijdens de sponsorloop slasoep en stokbroodje kruidenboter verkopen. De opbrengst is
voor het goede doel.
Wellicht is het goed om nog een keer te zeggen dat we dit alles kunnen doen dankzij
betrokken leerlingen, ouders, verzorgers, teamleden, stagiaires en vrijwilligers.
Kortom, u leest ik ben trots en blij met allemaal en daarmee mag ik mijn handen dicht
knijpen.
Volgende week is een korte week en de week daarop hebben we de sportdag voor de
groepen 3 tot en met 8. De week daarop zetten we al onze vrijwilligers in de
spotlights.
We hebben dus nog genoeg activiteiten achter de hand: sportdag groepen 1 en 2,
kamp, de musical, midweekvieringen,het zomerfeest, feestdag voor de medewerkers,
rapporten en dan veel later de zomervakantie.
Ik wens u veel leesplezier met deze Willibode
Vriendelijke groet,
Wil Nicolaas
Teamnieuws:
* Juf Vera heeft een zoon gekregen. Hij heet Jens en maakt het goed. Wij feliciteren
Vera en Ben met de geboorte van hun zoon Jens en ook Tijs en Saar wensen we geluk
met hun broertje.
* Juf Liesbeth is 2 weken geleden geslaagd voor de cursus dyslexiecoördinator. Wij
feliciteren haar en we zijn heel trots op deze prestatie.

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

06-15 07 70 20
Nieuws uit groep 1-2 van juf Ella
Na twee vrije weken zijn we weer gestart.
Voor de meivakantie hebben we gewerkt aan en veel
geleerd over de thema’s Pasen, lente en de
Koningsdag.
We hebben gekeken hoe de bloemen uit de bolletjes
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kwamen. We hebben het groeiproces gevolgd en de namen van de voorjaarsbloemen
geleerd.
We hebben jonge dieren gezien op de boerderij van de fam. Oostdam. We mochten
daar ook nog spelen in de hooiberg en meerijden op de tractor.
Een paar dagen voor de Pasen zijn we met alle
kinderen van onze school naar de kerk geweest.
Vooraf hebben we in de klas gepraat over Pasen,
wat is Pasen en wat vieren we met Pasen. Ook
leerden we paasliedjes die we in de kerk samen
hebben gezongen. We knutselden een leuke
paashaas met een mandje en kregen van de juf
heerlijke paaseitjes.
Jace mocht tijdens de paasviering helpen met het aansteken van de paaskaars.
Voordat we naar de kerk gingen was er het paasontbijt. Iedereen had voor iemand
anders een heerlijk paasontbijtje verzorgd, het zat in een prachtig versierd tasje.
De week na Pasen hebben we voor de Koningsspelen gewerkt. We knutselden mooie
mutsen en leerden de Okido dans.
De dag van de Koningsspelen begon alweer met een
heerlijk ontbijtje op school, daarna speelden we leuke
spelletjes en dansten we de Okidodans. Daarna begon de
meivakantie.
En inmiddels is er alweer een week van hard werken
voorbij. Alle kinderen maakten een moederdagcadeau,
we leerden de letter “m” en we hebben heerlijk buiten gespeeld in de lentezon, die nu
eindelijk steeds vaker begint te schijnen.
Maandag hebben we een fietsverkeersles gehad. We
leerden o.a hoe je wacht bij het verkeerslicht, hoe je
netjes over straat fiets, wat te doen als er een obstakel
op de weg ligt en nog veel meer
dingen.
Dinsdag waren we op
schoolreis, we hebben allemaal
heel erg genoten. Het was een prachtige dag. Fijn dat er
weer zoveel mensen hebben meegeholpen om dit tot een

Willibode

4

basisschool Willibrord/Miland

onvergetelijke dag te maken. Veel dank daarvoor.
Deze week zijn we ook begonnen met de voorbereidingen voor de midweekviering van
woensdag 24 mei want dan mogen wij weer
optreden. Komt u ook kijken?
Hieronder nog een paar leuke foto’s …..

Hallo allemaal, wij hebben dinsdag
een hele leuke dag gehad in Duinrell
en daar gaan we jullie nu iets over
vertellen.

We hebben heel veel plezier gehad. In de ‘open Splash’ gaan was niet zo’n goed idee,
want iedereen was kletsnat. Meester Esli en Juf Irma gingen met ons mee in de
‘Falcon’ en juf Irma had daarna oorpijn van ons gegil.

Britt, Dominique, Kelly, Michelle, Esmée en Indy

Toen we binnenkwamen gingen we eerst in de
‘Monorail.’ Daarna we gingen we gelijk door naar
de achterkant van het park. Daar gingen we in de
‘Splash,’ ‘Falcon’ en ‘Wild Wings.’ We hoefden
nergens lang te wachten en konden goed
doorlopen.

Connor, Jelmer, Stijn en Bas
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We zijn echt in alle achtbanen geweest en natuurlijk ook nog in de ‘Splash’ en in ‘De
Waterspin.’ Als sommigen niet in een attractie wilden dan gingen we uit elkaar en
kwamen daarna weer samen.

Ireen, Stan, Denise en Annemarije

Wij zijn in de ‘Falcon,’ de ‘Waterspin,’ Dragonfly’ en ‘Wild Wings’ geweest. Omdat we
voor het raam van de ‘Splash’ hebben gestaan waren we helemaal nat en toen gingen
we in de Zweefmolen om af te drogen.

Delano en Larrick

We zijn in Duinrell in bijna alle attracties
geweest. ‘Falcon’ was de engste maar ook de
leukste. De ‘Splash’ was ook heel leuk, als je
in het bootje zonder dak ging dan werd je
kletsnat. Ook zijn we naar de Rodelbaan
geweest, daar kon je zelf weten hoe hard je
met je karretje ging. Het was een
superleuke dag.

Marijn, Roan, Guus, Sidney, Samuel, Esmee, Aïcha, Ilona en Evelien

Nieuws van de kleuters juf Karen en juf Demi
Wat een gezellige en drukke weken meteen na de meivakantie! De eerste week stond
in het teken van Moederdag. Alle kinderen hebben hard gewerkt om een mooi kado
voor mama te maken. Er werd met veel inzet gewerkt en het resultaat mocht er zijn!
Daarna mochten we in het kader van SCHOOL op SEEF op het schoolplein een
fietsparcours afleggen. Met hulp van ouders werd er hard geoefend en veel geleerd!
Ook juf Sandra, de verkeersjuf, was in de ochtend aanwezig om mee te helpen! Dank
jullie wel! Als klap op de vuurpijl gingen we dinsdag met de hele school met de bus naar
Duinrell. En wat een happening was dat! Maar wat was nou het allerleukste? Fleur,
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Noa, Bo, Alexander en Emma Stikkelman kozen de Kikkerachtbaan; Ties het
verkeersplein; Feline de ballenbak; Mexime de botsauto’s; Benedek de hoge glijbaan;
Kai, Simon, Elize, Sharmayne, Tigo, Bjorn en juf Karen het reuzenrad; Linsey, Ouafa
en Carlijn de draaimolen; Quinten de trollentrein; Jacklynn de trampoline; Emma
Vergeer, Milan, Raksana en Jasper Manneke Pis, Sven koos Holle Bolle Gijs en Isa,
Ocean, Michal, Dex en Serzan konden niet kiezen! Zij vonden alles leuk. Daisy ging niet
mee op schoolreis maar had toch een hele leuke dag! Ze heeft buiten gespeeld, bellen
geblazen en met klei gespeeld!

Verkeersexamen groep 8
Omdat alle leerlingen van groep 8 geslaagd waren voor hun theorie verkeersexamen
mocht iedereen op donderdag 18 mei meedoen aan het praktijk verkeersexamen. Van
te voren had iedereen zich goed voorbereid op de fietsroute. Voordat je kon starten
werd je fiets gecontroleerd. Met name op de bel, goed werkende remmen en
verlichting. Daarna kreeg je een hesje aan met een nummer erop en kon de fietstocht
beginnen. Langs de route zaten controleurs om te kijken of de verkeersregels goed
werden toegepast en om eventueel kinderen die verkeerd fietsten weer goed op weg
te sturen.
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Aan het einde van de middag kregen we fantastisch nieuws
te horen:
Daan van Goudszwaard had nul fout in zowel zijn theorie- als
in zijn praktijk examen. En de groep 8 van juf Daisy was met
een gemiddelde van 1,4 fout de beste groep van Bodegraven:
theorie- en praktijkexamen bij elkaar opgeteld. Groep 8 van
juf Irma en juf Margareth is derde geworden.
Op vrijdagochtend 19 mei werd Daan samen met de nummers
2 en 3 van Bodegraven opgehaald door een politie auto en
naar het gemeentehuis gebracht.
De andere winnaars fietsten daar achter aan. Op het
gemeentehuis werden we in de trouwzaal ontvangen, hield de
wethouder een praatje en werden alle winnaars in het zonnetje gezet.
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Groep 6/7 scoort met de goede doelen actie!!
Vrijdag 19 mei hebben we met de hele school een leuke sponsorloop gedaan voor
allerlei goede doelen. We hebben ons hier enorm goed voor ingezet- de juffen waren
vol trots! Gelukkig stond er heel veel support langs de route en daar had groep 6/7
een heel slimme klassenactie op bedacht...
Van onze moestuin hebben we radijsjes en sla geplukt en heel veel kruiden en kruidige
bloemen geknipt. De bloemetjes van de doorgeschoten veldsla, de bloemetjes van
allium, peterselie, dille, venkel, bieslook en rozemarijn hebben we meegenomen. Van al
dat lekkers hebben de kinderen helemaal zelf een soep gemaakt en een verrukkelijke
kruidenboter. Met een supersponsor actie van mevr. Lausegger hebben we leuke
potjes kruidenboter kunnen maken. Ook stokbroodjes gesmeerd en de soep per beker
verkocht. De kinderen gingen langs alle supporters en hebben gepraat als brugmannen.
Na de sponsoractie konden we juichen; we hebben ruim € 75 opgehaald voor de
waterpomp in Sri Lanka!! Wat een succes! De kinderen kregen veel complimenten over
de gemaakte spulletjes. Wat fijn om zo trots te mogen zijn op je eigen werk!
De leerlingen waren zó enthousiast over de verkoop, dat er misschien nog wel een
tweede actie bijkomt...... hoe dit afloopt, zult u wel lezen in een volgende Willibode.
Hartelijke groet van een heel trotse juf
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Zomerfeest
Cowboys en indianen
Beste ouders/verzorgers,
Op vrijdag 16 juni van 16.30 uur- 20.00 uur vindt ons traditionele ZOMERFEEST
plaats.
Dit zomerfeest heeft als thema WESTERN. Op het schoolplein zijn dan allerlei
spelletjes te doen.
De kinderen krijgen een spelletjes kaart van school. Wanneer uw zoon/dochter niet
genoeg kan krijgen van de spelletjes zijn er op het feest zelf ook nog extra spelbonnen te koop.
Tijdens het zomerfeest zijn ook hapjes en drankjes te koop.
Om het zomerfeest tot een succes te maken, hebben we uw hulp nodig!
Bent u in de gelegenheid om vrijdag 16 juni te helpen (Vele handen maken licht werk),
vul dan onderstaand strookje in en lever dit in bij de leerkracht van uw zoon/dochter
of bij juf Silvia.
Naam: …………………………………………………………………………..
Naam kind:…………………………………………………………………….
Groep/juf:…………………………………………………………………….
Kruis aan wat van toepassing is.
Ik kan helpen bij:
Opbouwen (vanaf 13.00 uur)
Begeleiden van een spelletje gedurende een uur lang
Begeleiden van een spelletje gedurende een uur lang (2x)
Opruimen
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet,
De zomerfeestcommissie
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Jarigen van 18 mei t/m 8 juni 2017:
19 mei:
20 mei:
20 mei:
22 mei:
22 mei:
22 mei:
23 mei:
23 mei:
25 mei:
26 mei:
28 mei:
29 mei:
29 mei:
30 mei:
31 mei:
31 mei;
31 mei:
31 mei:
31 mei:
1 juni:
3 juni:
6 juni:
6 juni:
6 juni:
7 juni:
8 juni:
8 juni:
8 juni:
8 juni:

Mandy (gr. 1/2 juf Ella)
Tara (gr. 3/4 juf Silvia/juf Anne)
Gwen (gr. 3 juf Bianca/juf Thirza/juf Anne/juf Liesbeth)
Thijn (gr. 5 juf Mirjam)
Marijn (gr. 7/8 juf Daisy)
Isa (gr. 1/2 juf Karen)
Britt (gr. 3 juf Bianca/juf Anne/juf Thirza/juf Liesbeth)
Britt (gr. 5 juf Mirjam)
Lars (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
Bram (gr. 3/4 juf Silvia/juf Anne)
Daphne (gr. 8 juf Irma/juf Margareth)
Jasmijn (gr. 1/2 juf Myrte/juf Vera)
Ivy (gr. 1/2 juf Ella)
Thijs (gr. 5 juf Mirjam)
Jill (gr. 1/2 juf Myrte/juf Thirza/juf Vera)
Faylin (gr. 1/2 juf Ella)
Lieke (gr. 5 juf Mirjam)
Sven (gr. 8 juf Irma/juf Margareth)
Emir (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
Eline (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
Luca (gr. 8 juf Irma/juf Margareth)
Aïcha (gr. 7/8 juf Daisy)
Charena (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
Amber (gr. 3 Bianca/juf Anne/juf Thirza/juf Liesbeth)
Lyndia (gr. 6 juf Saskia/juf Irma)
Jorn (gr. 3 juf Bianca/juf Anne/juf Thirza/juf Liesbeth)
Max (gr. 3/4 juf Silvia/juf Anne)
Stan (gr. 8juf Irma/juf Margareth)
juf Nicole

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
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Agenda
Vrijdag 19 mei
Woensdag 24 mei

Donderdag 25 en
vrijdag 26 mei
Vrijdag 2 juni
Maandag 5 juni
Woensdag 7 juni
Vrijdag 9 juni

Sponsorloop.
Midweekviering, de groepen 1/2 juf Ella, 6 juf
Irma/juf Saskia en 4 juf Leonique/juf Miranda treden
op.
Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag.
Sportdag gr. 3 t/m 8.
Vrij, tweede Pinksterdag.
Vrijwilligersochtend.
Groepen 1-4 zijn vrij.

Bijlage:
 Zomerfeest

De volgende Willibode ontvangt u op donderdag 8 juni 2017. De Willibode en heel
veel ander nieuws treft u ook aan op www.willibrord-miland.nl
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