Willibode
Zie ook www.willibrord-miland.nl

Nummer 639 jaargang 31 7 juli 2017
Inleiding:
“Finish en Start “

Het is de finish van schooljaar 2016-2017 voor alle leerlingen van groep 8 en ook voor
leerlingen die naar een andere school gaan vanwege verhuizing of een andere reden. Al
deze leerlingen sluiten een periode af op de Willibrord/Miland.
Vandaag, vrijdag 7 juli, zwaaien we de leerlingen van
de groepen 8 uit. Zij verlaten de school met een
gang over de rode loper en dan zijn zij
basisschoolleerling af. Ze kwamen als kleuter en
verlaten de school als grote kinderen. Allemaal zijn
zij gegroeid in de lengte en ook in hun ontwikkeling
en wijsheid.
Wij gaan hen missen en wensen hun alle goeds en
moois op het voortgezet onderwijs.
Alle leerlingen die vertrekken maken ook weer een
start, een nieuw begin, op een nieuwe school. Wij
wensen hen allemaal een goed nieuw begin en een
daverende start.
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Met elkaar kijken we terug op een goed en actief jaar waarin we volop in beweging
waren.
In de afgelopen weken was er ook volop bedrijvigheid. Er waren CITO toetsen,
leerling-gesprekken, rapporten werden ontvangen, er werd gesport bij de
kleutersportdag, de grote Willibrord-verjaardag werd gevierd en er waren musicals.
Alle medewerkers bedanken de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) voor de
cadeaus, gedichten en schitterende tekeningen. Ook op de laatste schooldag zijn we
heel erg verwend, daarvoor onze dank. We zouden wensen dat de minster en de
staatsecretaris ons ook zo zouden verwennen. Op dinsdag 27 juni begon de les een uur
later. We bedanken iedereen die onze actie heeft gerespecteerd.
Op woensdag 28 juni was de kleutersportdag. Ondanks het mindere weer was deze dag
een groot succes, waarin de medewerkers en de groep 8 leerlingen een geweldige
sportevenement hadden georganiseerd. De leerlingen van de groepen 1 en 2 gingen
wandelend naar de zustertuin waar een heel parcours was neergezet. Het was een
schitterend gezicht hoe de jongste en de oudste leerlingen met elkaar omgingen. Moe
en voldaan werd om 12.00 uur de terugtocht naar school ingezet. Ik bedank alle
medewerkers, leerlingen, ouders, groepen 8 en alle ouders/verzorgers die deze dag
tot zo’n succes hebben gemaakt.
Deze week waren de musicals van de beide groepen 8. De titel van deze musical was
“Start”en het was geweldig. Op dinsdag, op de dag, was de uitvoering voor alle
leerlingen van de groepen 1 tot en met 7. Bij de deur wachtte een leerling uit groep
1/2 mij op en zei: “Juf Wil, ik heb de musical gezien en het was FANTASTISCH! De
uitvoeringen op de dinsdag- en woensdagavond waren ook geweldig, ofwel fantastisch!
Alle musicalsterren speelden en zongen als ware professionals en Joop van der Ende
had zo de hele cast kunnen overnemen.
De musical ging over de Olympische spelen en het vuur was verdwenen. Gelukkig werd
deze weer gevonden. Net als Olympische spelers halen ook onze leerlingen het beste
uit zichzelf en dat werd ook maar weer tijdens de musical bewezen. Van mij krijgen ze
allen goud en zijn zij ware kampioenen.
Op donderdag zijn alle leerlingen van groep 8 met medewerkers en ouders/verzorgers
naar Vlietland geweest, naar het Aquapark. In de avond hadden ze een slotfeest.
Grote complimenten aan de ouders die de dag en de avond hadden georganiseerd.
Het was geweldig !
Persoonlijk kijk ik terug op een druk jaar, waar hard gewerkt werd om datgene te
verbeteren wat beter kan. We hebben nu een taalcoördinator, rekencoördinator,
leescoördinator, schoolopleider en dyslexiecoördinator. De school heeft het
certificaat “Opleidingsschool”ontvangen, omdat we in ruime mate voldoen aan de
criteria. We hebben het goed gedaan als het gaat om ons onderwijs aan de leerlingen.
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Ik ben heel trots op mijn team en ook op de stagiaires die dit jaar weer goede stages
hebben gedaan en weer een stap dichter zijn bij de finish van hun opleiding. Ook
hebben we zelf veel geleerd en dat doen we nog. Zo is er dankzij opbouwende
feedback van ouders een betere communicatie naar nieuwe ouders. Nieuwe ouders
ontvangen nu een mooie tas met daarin informatie die van belang is voor het
schooljaar. Ook zullen we volgend jaar meer aandacht besteden aan gezonde
traktaties en voeding. We verbieden snoep niet, maar willen wel stimulerend zijn naar
gezond eten. Daarom zullen we voortaan naast snoep of snack ook gezond eten
presenteren. Het is fijn als ouders/verzorgers met feedback komen, omdat we dan
beter kunnen maken wat moet en kan.
Vandaag is de laatste schooldag en daarmee finisht het schooljaar 2016-2017. Ieder
einde is een nieuw begin. Het is dan ook de start van een heerlijke zomervakantie
waarin we gaan uitrusten, luieren, ontspannen en heerlijk vakantie gaan vieren.
Aan het eind van het schooljaar ben je aan het afsluiten, tegelijkertijd zijn we ook
druk met het nieuwe schooljaar. De kalender met daarop alle vakanties, vrije dagen en
alle activiteiten is gereed en wordt meegestuurd met deze Willibode. Ook sturen we
een nieuwe actuele leerlingenlijst mee met daarop 7 nieuwe leerlingen die instromen.
In het nieuwe schooljaar zal een grote verandering komen als het gaat om de invoering
van ICT in ons onderwijs. Natuurlijk hadden we al touchscreen-borden en computers
in de klas. Met ingang van het nieuwe schooljaar zorgen we dat ieder klas van groep 1
en 2 een I-Pad corner heeft. Dat is een soort speelhoek, maar dan anders, namelijk
een hoek met I-Pads waarmee de kinderen kunnen spelen. In groep 3 krijgen ze ook
I-Pads die ze met elkaar delen. De leerlingen van de groepen 4 tot en met 6 krijgen
een eigen tablet en de leerlingen van de groepen 7 en 8 een eigen Chromebook. Dit
instaleren we allemaal in de periode augustus/september en daarna kunnen we er alles
mee. Het team gaat op maandag 21 augustus naar school om dan geschoold te worden
in de programma’s die op de I-Pads, tablets en Chromebooks komen.
U leest we zijn er al weer klaar voor om te starten. Voor dat het klaar voor de start is
gaan we nog genieten van de vakantie. En zo meteen eten we met elkaar een ijsje,
zwaaien we de leerlingen van groep 8 uit en tellen we af van 60 naar 0 en dan is het
vakantie.
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Voor alle leerlingen die ons verlaten en voor Annemiek Pinkse die als adjunct-directeur
de Miland verlaat:

“Geef zin
aan een nieuw begin
vul haar met plannen
dromen en wensen.
Ga op avontuur
en verleg je grenzen
zodat hartstocht kan groeien en passie volop kan bloeien.”
Ik wens iedereen een heerlijke zomer met veel plezierige tijden, fijne momenten,
mooie avonturen en heel veel ontspanning. En daarna een goede start voor alle
leerlingen die naar een nieuwe school gaan en alle anderen gaan we weer zien. Doe
voorzichtig en geniet veel !

Teamnieuws:
* Afgelopen week hebben we sollicitatiegesprekken gevoerd met kandidaten voor de
vervanging van juf Liesbeth. Juf Liesbeth heeft nog verlof tot 1 januari 2018. Na de
zomervakantie start Juf Jolanda Vink in groep 2/3 ter vervanging van het verlof van
juf Liesbeth. Samen met Bianca gaat Jolanda er iets moois van maken.
* In het nieuwe jaar komen er weer vele stagiaires waar wij alweer naar uitkijken.
* Onze collega Annemieke Pinkse die op de Miland werkzaam was als leerkracht en
adjunct-directeur gaat ons verlaten per 1 augustus. De functie van adjunct–directeur
is komen te vervallen binnen de Groeiling. Daisy Lehman zal de nieuwe
aanspreekpersoon worden van de Miland. Daarmee zal zij komend schooljaar niet meer
werkzaam zijn op de Willibrord.
* Juf Ineke verlaat na 12 jaar werkzaam zijn geweest de locatie Miland. Zij werkt in
het nieuwe schooljaar op de locatie Willibrord in groep 7/8 .
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* Op maandag 21 augustus hebben alle medewerkers een studiedag en
zijn de leerlingen vrij !!!!
Vriendelijke groet,
Wil Nicolaas

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

06-15 07 70 20
Groepsindeling:
Rectificatie: door een administratieve fout is Evi uit de groep van juf Ella op de
groepsindeling in groep 1 geplaatst. Evi gaat echter naar groep 2.

Goede Doel Actie groep Karen en Demi:
Tijdens het Zomerfeest heeft onze groep een Picknick tafel verloot. De opbrengst is
bestemd voor de dit jaar gekozen goede doelen. De opbrengst van de actie is 41 euro.
De winnares is Femke Kingma uit de groep van juf Ella. Zij heeft haar prijs inmiddels
ontvangen.

Belangrijk nieuws van de overblijf:
Vakantie, namens de overblijf wensen wij u een hele fijne zomervakantie!!
Door alle drukte van de laatste week zijn niet alle facturen de deur uit gegaan. Dit zal
deze week via de e-mail verzonden worden.
Elk jaar moet er een nieuw inschrijfformulier van de overblijf worden ingevuld. Mocht
u hieraan nog niet gedacht hebben dan kunt u hem in de zomervakantie in de
brievenbus doen bij Brigitte, Henegouwerhof 66 in Bodegraven.
Mailen mag ook, dit kan naar overblijf.willibrord@degroeiling.nl
In de 1e week van school (week34) ontvangt u de factuur voor de
overblijf voor het schooljaar 2017-2018.
Mocht u met een 10-rittenkaart willen overblijven, dan kunt u € 20,00 overmaken naar
het rekeningnummer: NL14RABO 0138 2473 07
t.n.v.: overblijfvereniging Willibrord
o.v.v.: de naam van uw kind(eren)
De 10-rittenkaart zullen tijdens het schooljaar op school blijven, u krijgt dan een
bericht als de kaart vol is.
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Als er vragen zijn, mailt u deze dan naar overblijf.willibrord@degroeiling.nl of bel
naar 06-26969495 en spreek een bericht in, wij bellen u dan terug.

Nieuws uit groep 1/2 van juf Ella:
Wist u dat……..
 wij een heel leuk schooljaar hebben gehad
 wij heel veel hebben geleerd
 wij heel fijn hebben gespeeld
 wij veel leuke dingen hebben beleefd en gedaan
 juf Annelies ons heel veel heeft geholpen
 de juf heel blij was met alle mama’s, papa’s,
opa’s, oma’s en vrijwilligers die dit schooljaar op school hebben geholpen
 de technieklessen, het boerderijbezoek, de verkeerslessen en veel andere
leuke momenten en lessen zonder hen niet mogelijk waren geweest
 wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle hulp
 de juf heel blij is met de cadeautjes die zij op de juffendag heeft gekregen en
zij iedereen daarvoor bedankt
 Sophie gaat verhuizen naar Bilthoven en Mats naar een school in
Gouda gaat.
 wij hen daar heel veel succes en plezier toewensen
 wij hen heel erg gaan missen
 Finn, Evi Oudijk, Jace, Lizzy, Stijn Verweij, Djovani en Lars het buitenspelen
het leukste vonden van het hele jaar
 Faylin, Lindsey en Rubarin in de vakantie gaan zwemmen
 Mats het patat eten op school heel erg leuk vond.
 Mandy en Sophie heel erg van gymmen houden
 Femke het hele Roodkapjes spel heeft uitgespeeld en dat
heel leuk vond
 Liam en Armin bij hun oma en opa gaan logeren
 Demi bij Dex gaat slapen
 Stijn en Jayden het zomerfeest erg leuk vonden
 Dex het leuk vond dat Fedde bij hem in de Rijn kwam zwemmen
 Fedde naar de Canarische eilanden gaat
 Evy, Coen en Zen naar Frankrijk gaan
 Luuk naar Italië gaat
 Anouk in de vakantie slijm gaat maken…..brrrrr
 Anna, Jente en Ivy met hun zussen gaan spelen
 Christian Space Mountain in Euro Disney heel gaaf
vond.
 Matthijs naar Kroatië gaat
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juf Ella heerlijk gaat zeilen maar ons ook heel erg gaat missen
wij nu naar de vakantie uitkijken
wij allemaal lekker gaan uitrusten en gaan genieten van de zomer
Wij iedereen een hele fijne vakantie toewensen

groetjes van alle kinderen en juf Ella.

Vakantie? Blijven lezen voorkomt niveaudip!
Zomervakantie. Zes weken lang lekker luieren met een goed boek,
heerlijk! Wist je dat niveauverschillen tussen leerlingen voor een
groot deel ontstaan tijdens de vakantieperiodes? Uit onderzoek is
gebleken dat kinderen die niet lezen tijdens de zomervakantie in niveau gelijk blijven of zelfs
achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen na de vakantie een hoger leesniveau hebben. Zorg
dus dat je kind ook in de vakantie blijft lezen.
Lezen tijdens de zomervakantie is goed voor de leesvaardigheid.
Vooral voor kinderen die moeite hebben met lezen, is het van groot belang dat ze ook tijdens de
vakantie dagelijks blijven lezen. Als dat niet gebeurt, hebben zwakke leerlingen vaak de grootste
terugval in hun leesvaardigheid. Kinderen die wél lezen, behouden hun leesniveau of gaan zelfs
beter lezen tijdens de vakantie. Probeer je kind dus elke dag 10 minuten hardop te laten lezen of
samen hardop te lezen.
Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil
gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een
favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol
om te lezen.
Ook zijn er leuke taal-/leesspelletjes om mee te nemen op vakantie, zoals scrabble (junior) en
letterkwartet.
In de bijlagen vind je alvast wat leuke ideeën/spelletjes voor thuis, onderweg of op vakantie!
Voor de kinderen die zelf nog niet kunnen lezen (baby's, peuters en kleuters) is het erg leuk en
belangrijk dat zij iedere dag even worden voorgelezen.
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Tip: gratis kinderboeken in VakantieBieb-app
Met de app VakantieBieb van de openbare bibliotheken kun je gratis e-boeken
downloaden voor op je e-reader, tablet of smartphone. Er is een leuke selectie
kinderboeken met populaire titels als Een weerwolf in de Leeuwenkuil. Liever
een luisterboek? Die kun je gratis downloaden via de app LuisterBieb.
Veel leesplezier!!

Laatste schooldag:
Vandaag was het dan zover de laatste schooldag voor de vakantie!
Nadat alle leerlingen vanmorgen met elkaar de klas hebben opgeruimd, kregen zij na
afloop een ijsje van Dirk. Voor de ouders/verzorgers, vrijwilligers was er een ouder
terras, waar zij onder het genot van een kopje koffie het schooljaar af konden
sluiten.
Groep 8 liep aansluitend over de rode loper en werden zo met enthousiasme van alle
leerlingen uitgezwaaid. Zij gaan aan een nieuwe fase beginnen in hun leven en wij
wensen ze heel veel succes!!
De laatste minuut school wordt elk jaar met elkaar afgeteld en nu gaan zij heerlijk
genieten van een welverdiende vakantie!!!

Willibode

8

basisschool Willibrord/Miland

Straatje schoon
De groepen 8 en 7/8 hebben meegedaan aan het project ‘straatje schoon’. Dit begon
met twee gastlessen in de klas over zwerfafval. De ene groep kreeg de ene les en de
andere groep de andere les. Daarna hebben we aan elkaar verteld wat we hadden
geleerd. Dit alles moesten we natuurlijk ook gaan toepassen in de praktijk. In vier
groepen zijn we bepakt en bezakt naar buiten gegaan. Hesjes en handschoenen aan,
prikstokken mee en gaan. Al het
afval rondom de school werd
opgeprikt en in afvalzakken gestopt.
Aan het eind zijn alle afvalzakken
gewogen. In totaal hebben we wel
bijna 10 kilo zwerfafval opgeruimd.
Omdat we dit zo goed hadden
gegaan werden we beloond met een
cheque ter waarde van 100 euro. Hoe
we de cheque gaan besteden? Daar
wordt nog hard over nagedacht.

Groep 8 op kamp
Zoals ieder jaar ging ook dit jaar groep 8 drie dagen op
kamp. Woensdag vertrokken we richting Baarn. Zodra
alle spullen in de juiste slaapzaal lagen, gingen we op weg
naar het centrum van Baarn voor een foto-opdracht.
Nadat we ons creatief hadden uitgeleefd gingen we
weer richting het kamphuis. Het huis lag midden in het
bos, dus daar kon iedereen lekker rennen en spelen. Er
was vrije tijd, maar we hebben ook veel bosspellen met
elkaar gedaan. Bij het Levend Stratego werd iedereen
super fanatiek en werd er door het bos gerend als
gekken. Uitgeput gingen we terug naar het kamphuis,
maar slapen gingen we zeker nog niet. Het waren korte
nachtjes, maar gelukkig was iedereen ’s ochtends weer
op en top gezellig… We hebben veel gelachen met elkaar. Het had stiekem nog wel
langer mogen duren.
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Jarigen van 29 juni t/m 31augustus 2017:
29 juni:
30 juni:
2 juli:
3 juli:
4 juli:
4 juli:
4 juli:
4 juli:
5 juli:
5 juli:
5 juli:
6 juli:
6 juli:
7 juli:
7 juli:
9 juli:
12 juli:
13 juli:
14 juli:
16 juli:
16 juli:
18 juli:
20 juli:
21 juli:
22 juli:
23 juli:
26 juli:
27 juli:
27 juli:
28 juli:
31 juli:
31 juli:
1 aug.:
1 aug.:
2 aug.:
5 aug.:
6 aug.:
7 aug.:
7 aug.:
7 aug.:
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Daniel (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Adam (gr. 1/2 na de zomervakantie)
Mirthe (gr. 3/4 juf Silvia/juf Anne)
Rayan (gr. 1/2 juf Thirza/juf Myrte/juf Vera)
Mohammed (gr. 1/2 juf Thirza/juf Myrte/juf Vera)
Benedek (gr. 1/2 juf Karen)
Chayenne (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Lars (gr. 1/2 na de zomervakantie)
Esmee (gr. 7/8 juf Daisy)
Ilse (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
juf Saskia
Steffany (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
Ruben (gr. 1/2 juf Thirza/juf Myrte/juf Vera)
Connor (gr. 7/8 juf Daisy)
Mike (gr. 6 juf Irma/juf Saskia)
Ruslana (gr. 6 juf Irma/juf Saskia)
Jayden (gr. 1/2 na de zomervakantie)
Linsey (gr. 1/2 juf Karen)
Alex (gr. 3/4 juf Silvia/juf Anne)
Thijs (gr. 1/2 juf Thirza/juf Myrte/juf Vera)
Evelien (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Raf (gr. 1/2 juf Thirza/juf Myrte/juf Vera)
Kyan (gr. 3 juf Bianca/juf Thirza/juf Liesbeth)
Fieke (gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
Féline (gr. 5 juf Mirjam)
Kendra (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Amed (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Yara (gr. 3/4 juf Silvia/juf Anne)
Panji (gr. 1/2 na de zomervakantie)
Anna (gr. 1/2 juf Ella)
Sanne (gr. 3/4 juf Silvia/juf Anne)
Kyara (stroomt in na de zomervakantie)
Lindsey (gr. 1/2 juf Ella)
juf Miranda
Iyan (gr. 5 juf Mirjam)
Bloem (gr. 8 juf Irma/juf Margareth)
Esmee (gr. 3 juf Bianca/juf Thirza/juf Liesbeth)
Nicky (gr. 6 juf Irma/juf Saskia)
Youri (gr. 8 juf Irma/juf Margareth)
Indy (stroomt in na de zomervakantie)
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8 aug.:
8 aug.:
9 aug.:
11 aug.:
12 aug.:
13 aug.:
14 aug.:
15 aug.:
18 aug.:
18 aug.:
23 aug.:
27 aug.:
30 aug.;
31 aug.:

Adina (gr. 8 juf Irma/juf Margareth)
Indy (gr. 7/8 juf Daisy)
Feline (gr. 1/2 juf Karen)
Dani (stroomt in na de zomervakantie)
Ference (gr. 8 juf Irma/juf Margareth)
juf Ella
Dean (gr. 4 juf Leonique/juf Miranda)
Tijs (gr. 6 juf Irma/juf Saskia)
Rick (gr. 3 juf Bianca/juf Thirza/juf Liesbeth)
juf Leonique
Tigo (gr. 1/2 juf Karen)
Joost gr. 6/7 juf Sandra/juf Dorien)
Sidney (gr. 7/8 juf Daisy)
Sophie (gr. 1/2 juf Ella)

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
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Agenda
Vrijdag 7 juli
Vrijdag 7 juli

Koffie voor ouders/verzorgers
11.55 uur aftellen en VAKANTIE!!

Maandag 21 augustus:
Dinsdag 22 augustus:

Studiedag, alle leerlingen vrij
1e schooldag

Vrijdag 1 september:

Groep 1 & 2 vrij

Bijlage:
 Leerling kalender schooljaar 2017-2018


Groepsindeling



Fruitabonnement



Inschrijfformulier overblijf



Leesbingo-kaart



Letterbingo-kaart



Toneelleeskaart

De volgende Willibode ontvangt u op donderdag 31 augustus 2017. De Willibode
en heel veel ander nieuws treft u ook aan op www.willibrord-miland.nl
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