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Nummer 640 jaargang 32 1 september 2017
Inleiding:
Nieuw en beginnen:

De zomervakantie is weer voorbij en een nieuw schooljaar is begonnen. Ik hoop dat
iedereen er weer met goede zin aan begint, want volgens mij wordt dit een heel mooi
en goed jaar. Een nieuw schooljaar met nieuwe plannen, nieuwe dromen en nieuwe
voornemens. Ik ben zelf dol op alles dat nieuw is en tegelijkertijd doe ik ook moeilijk
oude dingen weg. U begrijpt als je dat doet, dat alles overvol raakt. Dus bij het
aangaan van nieuwe moet er helaas ook afscheid genomen worden van hetgeen al langer
bestaat. Het maken van keuzes in wat je wil vernieuwen, behouden, veranderen en wat
je wilt wegdoen.
In de zomervakantie heb ik een nieuw jaarplan gemaakt, waarin beschreven staat
welke keuzes, prioriteiten zijn gemaakt, welke veranderingen er komen en welke
nieuwe doelen we willen behalen en wat we daarvoor gaan doen. De speerpunten voor
dit schooljaar zijn:
* Aanschaf van Tablets, I-Pads en Chromebooks voor de beide locaties.
* Invoering van ICT in het onderwijs.
* Invoering van diverse nieuwe leermethodes.
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* Afstemming leerlijnen en diverse vakken.
* Meer aandacht voor gedrag met duidelijke regels, richtlijnen Social Media en
antipest protocol.
* Behalen van goede leerresultaten.
* Verbeteren van de zorgstructuur voor leerlingen.
* Vergroten van de ouderbetrokkenheid.
* Continuering leerlinggesprekken en traject van de ambitie.
* Inzetten op Sport en Bewegen in relatie tot de andere vakken.
* Scholing personeel met o.m. ICT, herhaling kanjertraining, gedrag etc.
* Vernieuwing materialen schoolplein locatie Willibrord.
* Renovatie Miland en vernieuwing damwand.
* Inzet van PR voor beide locaties.
* Nieuwe aanvraag voor de certificaten “Gezonde School”en “School op Seef”
* Goede communicatie en informatie naar nieuwe ouders/verzorgers.
Het jaarplan verschijnt binnenkort op de website en is voor eenieder in te zien. U
leest, we zijn weer volop in beweging en er zijn vele veranderingen. Deze
veranderingen worden ingezet op hetgeen beter kan en moet. Datgene wat goed gaat
zal worden gehandhaafd.
Volgende week zijn de informatieavonden waar ik eenieder verwacht. Indien u
onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, wilt u dat doorgeven aan de leerkracht en per mail
aan mij?
Kortom, we hebben er zin in, wij en onze leerlingen. Vorige week zijn alle tablets
gekomen en de leerlingen van de groepen 4 tot en met 6 zijn hiermee hard aan het
werk. De I-pads voor de groepen 1 tot en met 3 zijn gister gearriveerd en zijn
volgende week te gebruiken. De chromebooks voor de leerlingen van de groepen 7 en 8
verwacht ik over 2 weken.
Het is mooi om te zien hoe enthousiast het team deze grote verandering oppakt. Dit
heeft ook zijn effect naar leerlingen die bevlogen werken met de tablets.
Op donderdag 14 september is de optocht van de najaarsmarkt. Het thema is dit jaar:
“Boerenkaas, een sprookje op zich”. Dat is heel bijzonder, want iedereen die mij kent
weet dat ik helemaal niet van kaas hou. Sprookjes daarentegen geloof ik wel in. We
gaan ook meelopen met een prachtig versierde kar. Alle leerlingen zijn uitgenodigd en
ook het team loopt mee. We hopen dat u ook mee doet of ons toejuicht op de route!
Het wordt een mooi en goed jaar waarin mijn wens is dat al uw en onze dromen uit
gaan komen en een jaar waar respect en liefde
zullen overwinnen.
Ik wens u een goed nieuw schooljaar.
Vriendelijke groet,
Wil Nicolaas
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Teamzaken:
* We hebben sollicitatiegesprekken gevoerd voor de vervanging van Liesbeth. Jolanda
Vink zal Liesbeth vervangen tot 1 januari 2018.
* Juf Anne is ziek en zal worden vervangen.
* Er zijn weer diverse nieuwe stagiaires die op onze school zijn.

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

06-15 07 70 20
Doppenactie
Aan het begin van het schooljaar wil ik iedereen laten weten
dat er weer doppen ingeleverd kunnen worden.
Met de opbrengst van de doppen wordt het mogelijk om
meer hulphonden op te leiden.
Steeds vaker worden ze ingezet. Niet alleen als
blindengeleide hond, maar ook kunnen ze mensen
ondersteunen die een oorlogstrauma hebben opgelopen. De
inzet van deze honden is divers en hard nodig.
De actie is vorig schooljaar een enorm succes gebleken. Ik
ging iedere week met een vuilniszak vol doppen op mijn
fietsje naar huis. U begrijpt dat dit niet meer te tellen is.
Ik zal vanaf nu het gewicht in doppen aan u doorgeven.
Hoewel ik heel blij ben met de hoeveelheid doppen wil ik u toch vragen om met de volgende twee punten
rekening te houden:
-Lever de doppen schoon in. U begrijpt dat doppen die onder de melk
en de slagroom zitten na een week niet lekker meer ruiken.
-Lever de doppen in zonder zakje/tasje. U kunt ze los in de daarvoor
bestemde bak overgieten.
Ik ben benieuwd hoeveel Kilo doppen we met elkaar sparen.
Juffrouw Dorien

Geboren!!
Vrijdag 25 augustus is het broertje van Demi uit groep 5 (juf
Silvia/juf Sandra) en Tigo uit groep 3 (juf Anne/juf Myrte)
geboren. Hij heet Roin. Wij feliciteren de familie van harte
met deze gezinsuitbreiding en wensen hen veel geluk!
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Nieuws uit de groep van juf Ella:

Vorige week dinsdag zijn we in de kring begonnen met ons voor te stellen, iedereen
mocht daarna iets vertellen over de zomervakantie.
Alle kinderen hebben ook echt iets verteld. Heel dapper want voor de meeste
kinderen was het een hele spannende dag.
Hieronder leest u de verhalen:
Evi: Ik ging zwemmen in de vakantie en een ijsje eten.
Ivy: Ik ging naar Italië, in de tent slapen en naar het
zwembad.
Lars v Bergen: Ik ging naar een huisje in Frankrijk, ik
ging daar slapen en zwemmen.
Sam: Ik ging naar Plopsaland en mocht in de Wickie de
Viking achtbaan.
Raf: Ik was in Zeeland.
Bas: Ik ging heel veel zwemmen.
Rohini: Ik ging naar Spanje.
Dèz: Ik heb paard gereden en de koeien gevoerd.
Devin: Ik heb lekker buiten gespeeld.
Jace: Ik ging naar Frankrijk, daar ging ik slapen, buitenspelen en naar het strand.
Lizzy: In de vakantie ging ik slapen, spelen en zwemmen. Ik kreeg ook een nieuwe
zonnebril.
Koen: Ik ging zwemmen en ik heb een nieuwe blauwe zonnebril gekregen.
Vanya: Ik was in Italië bij het Gardameer, in een stacaravan. Het ging twee keer
regenen.
Indy: Ik ging met papa twee keer in de achtbaan van de Julianatoren en het ging heel
hard.
Lars Moes: Ik ging buiten spelen en in de tent slapen.
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Mohammed: Ik ging buiten spelen, twee ijsjes eten, naar het strand en in het
zwembadje thuis.
Jente: Ik ging zwemmen met mama, papa en Amber.
Kyara: Ik ging zwemmen met mama, papa en mijn broertje. Van mijn oma heb ik een
nieuwe zonnebril gekregen, hij is paars met hartjes.
Milan: Ik ben met mijn mama, papa, en Justin naar het strand geweest.
Fay: Ik heb gedoken met de zwemles, ik ging op mijn knieën zitten en heb de handen
van de zwemmeneer vast gepakt en toen kon ik duiken. Ik ga op de groene dag naar
zwemles.
Na een heerlijke vakantie en een heleboel vakantieverhalen zijn we aan het nieuwe
schooljaar begonnen.
Het thema van deze week (en vorige week) is: " Een nieuw schooljaar "
We praten en werken over:
Ik; wie ben ik; wie ben jij; hoe heet ik; hoe oud ben ik; hoe oud ben jij; wie zijn mijn
vriendjes/klasgenootjes; hoe heten zij; we hebben allemaal een naam maar er zijn
lange en korte namen; met wie wil ik graag spelen; hoe spelen we samen; hoe ziet mijn
schoolomgeving eruit.
Kortom een thema waarin de kinderen in de komende tijd van alles ontdekken over
zichzelf en hun schoolomgeving.
Hartelijke groet van alle kinderen, juf Annelies en juf Ella.
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Nieuws van de kleuters juf Karen, juf Myrte en juf Rosina

Na een lange vakantie zijn we uitgerust en enthousiast aan het nieuwe schooljaar
begonnen. De eerste weken staan in het teken van kennismaking, sommige kinderen
zijn al langer op school, maar wie is er voor het eerst op school? In onze groep zijn
dat 9 kleuters! We merken op dat ieder anders is dan de ander, maar dat is juist leuk!
We hebben al heel hard gewerkt! We tellen, leren nieuwe letters, we spelen in de
hoeken, en werken en knutselen aan onze tafeltjes. De kinderen die al wat langer op
school zijn hebben een weekwijzer gemaakt zodat ze ook thuis de dagen van de week
kunnen oefenen. Alle kinderen hebben erg hun best gedaan om een poppetje te
tekenen, wat zijn ze goed gelukt! We hebben een grappige verjaardagskalender
gemaakt, als je jarig bent komt je foto uit de versierde ‘doos’.
Volgende week gaan we werken over de Najaarsmarkt. We genieten nog even van de
nazomer, en spelen veel buiten. En elke week gaan we met juf Ria, de vakdocent
bewegingsonderwijs, naar de gymzaal. Juf Rosina, vierdejaarsstagiaire van de PABO,
maakt onze club compleet! Kortom, we zijn de vakantie al bijna vergeten!

Leeshoekje:
Vorig jaar zijn we op de Willibrord-Miland gestart met een leeswerkgroep. Deze
groep staat onder leiding van juf Bianca die een opleiding tot leescoördinator heeft
gevolgd. Zij heeft ook een nieuw leesplan gemaakt en samen met de werkgroep wordt
lezen de komende jaren goed in the spotlights gezet!
Waarom zoveel aandacht voor lezen? Lezen is leuk! Peuters en kleuters luisteren met
veel aandacht en plezier naar de verhalen en prentenboeken die thuis en in de klas
voorgelezen worden. En het is leerzaam, je leert nieuwe woorden en je kunt je inleven
in allerlei gebeurtenissen en situaties. Vanaf het moment dat je zelf gaat lezen wordt
de wereld nog groter. En duik je met je neus ook nog eens in de studieboeken!

Willibode

6

basisschool Willibrord/Miland

Ook dit jaar staan er weer allerlei activiteiten gepland. Vanaf
5 oktober staat
de Kinderboekenweek 2017 centraal, met als thema ‘Gruwelijk Eng’. Meer vertellen
wij er nog niet over maar het wordt vast griezelen!
We hebben veel nieuwe boeken op school. Leesboeken,
maar ook methodeboeken. Om deze mooi te houden willen
we deze graag plastificeren. Elke donderdag is Meester
Kees op school om dit voor ons te doen, heel fijn! Maar
deze klus kan hij niet alleen af! Hij zoekt versterking.
Meester Kees wil graag uitleggen hoe je het beste kunt
plastificeren zodat je een stapel boeken mee naar huis kan
nemen om te plastificeren. Wie geeft zich hiervoor op bij
juf Bianca?
Heel trots zijn wij op ons gezellige boekenhoekje in de
grote hal. Wie wil hier nu niet wegdromen in een mooi boek!
Het komende jaar houden wij u op de hoogte van alles rondom lezen!
Met vriendelijke groet, de leeswerkgroep
Juf Bianca, juf Margareth, juf Silvia, juf Liesbeth en juf Karen

Gymlessen:
Deze week zijn wij weer begonnen met de gymlessen.
Wij hebben ons vooral bezig gehouden met het spelen van spellen om weer even aan
elkaar te kunnen wennen. Het waren leuke en sportieve lessen.
Wilt u controleren of de kinderen (goed passende) gymschoenen meenemen naar de
gym? Verder zien wij graag dat lange haren vast zitten. Eventuele sieraden worden in
een bakje bewaard. Deze krijgen de kinderen na de gym weer terug.
Mocht u thuis nog buitenspeelmateriaal hebben welke u niet meer gebruikt, het is bij
ons altijd welkom.
Dit jaar loopt op donderdag juf Jaimy, LIO stagiaire van groep 7/8, ook stage bij de
gym.
Wij hopen op een gezellig en sportief jaar!
Groetjes meester Esli en juf Ria
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Nieuws van de verkeerscoördinatoren
Vorige week maandag zijn we na een heerlijke vakantie weer met zijn allen gestart op
school. Ook de verkeersbrigade is van start gegaan. De leden van de
verkeerscommissie te weten Ilse Höcker, Marijke Zomer, juf Ria en juf Karen staan
klaar om er een veilig schooljaar van te maken!
De verkeersbrigade
We zijn ontzettend blij met de nieuwe aanmeldingen voor de verkeersbrigade.
De verkeersbrigade staat er om alle kinderen veilig over te zetten, zij doen dit
vrijwillig. Als school rekenen wij erop dat iedereen die de Vrije Nesse oversteekt dit
bij de verkeersbrigade doet. Wilt u de aanwijzingen van de verkeersbrigade opvolgen?
Zo geeft u het goede voorbeeld aan uw kinderen.
Voor de veiligheid rond de school hopen wij dat kinderen zoveel mogelijk lopend of
met de fiets naar school gebracht worden. Komt u toch met de auto? Zoek een veilige
parkeerplek op één van de parkeerplaatsen. Als de parkeerplaatsen bezet zijn,
parkeer uw auto dan in de straatjes rond de school en wandel met uw kind mee naar
school.
In het schema van de verkeersbrigade zijn een aantal tijdstippen nog niet ingevuld.
Dat betekent dat er op dit tijdstip geen klaarovers staan! Het gaat om de
volgende tijden:
Maandag 13.05 uur en 15.10 uur
Donderdag 13.05 uur en 15.10 uur
Vrijdag 08.15, 13.05 en 15.10 uur
Wie helpt ons uit de brand? Meldt u zo snel mogelijk aan bij juf Karen. Heeft u er
wel zin in maar zijn uw kinderen te klein om alleen op het plein te spelen? Uw kind mag
in de klas van juf Karen spelen.
Wat kunt u dit jaar allemaal verwachten rondom verkeer?
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Naast de gewone verkeerslessen die in elke groep worden gegeven staat het volgende
nog op het programma: Fietscontrole voor groep 6 t/m 8, een les van V.V.N. over het
gevaar van de dode hoek bij vrachtwagens voor groep 7 en 8, alle groepen volgen de
praktische lessen van School op Seef en in april komt de ANWB bij ons op school om
alle groepen STREETWISE te maken. En natuurlijk doet groep 8 mee met het
VERKEERSEXAMEN! Vorig schooljaar heeft de groep het uitstekend gedaan!
Daarnaast hopen we dat we het veiligheidslabel School op Safe behouden. We houden
u op de hoogte!
We wensen iedereen een veilig schooljaar!
Met vriendelijke groet, de verkeerscoördinatoren

Schoolfotograaf
Woensdag 13 september komt de schoolfotograaf, voor het maken van portret- en
groepsfoto’s. Ook is het weer mogelijk om met broertjes en zusjes op de foto te gaan.
Dit geldt zowel voor broertjes/zusjes die bij ons op school zitten als
broertjes/zusjes die nog niet/op een andere school zitten. Volgende week zullen wij
een inschrijflijst ophangen, deze komt op de deur van de kopieerruimte, naast de
administratie.

Even voorstellen:
Hallo! Ik ben Jaimy en dit jaar loop ik het hele jaar stage op de Willibrord. Ik zit in
mijn laatste jaar van de Pabo en hiervoor loop ik LIO stage in groep 7/8 bij juf
Margareth en juf Ineke. Daarnaast loop ik op donderdag ook stage bij juf Ria omdat ik
later ook zelf bewegingsonderwijs wil kunnen geven.
Ik heb tijdens mijn opleiding het ‘sportklas traject’ al afgerond. Dit betekent dat ik
een gezonde school-coördinator ben. Ik vind het leuk om veel te bewegen met de
kinderen en me bezig te houden met de thema’s
van de gezonde school.
Ik kijk er erg naar uit om dit jaar op de
Willibrord stage te lopen en ik hoop er samen
met de kinderen een leuk en sportief jaar van
te maken.
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Nieuws van de overblijf:
Alweer 2 weken zitten de kinderen op school en hebben zij
hun draai weer gevonden. Ook bij de overblijf draait alles
weer op volle toeren.
Er blijven ongeveer 110/115 kinderen per dag over op
school, om dit rustig te laten verlopen eten de kleuters van
maandag t/m donderdag in hun eigen lokaal en op vrijdag in
het overblijf lokaal. Op maandag t/m vrijdag eten de
groepen 2/3 en 3 in het overblijf lokaal en groep 4 t/m 8 eten hun boterhammetje in
de aula. Na het eten gaan alle kinderen eerst even buiten spelen en als het stoplicht
op groen is mogen zij ook binnen spelen. Bij slecht weer, blijven zij natuurlijk binnen.
Gelijk maar even de regels weer aanhalen over de lunch met de middagpauze!!
Wij verwachten dat de kinderen een boterham mee naar school krijgen en dat zij er
minimaal 1 opeten (meer mag altijd), verder nemen zij een beker/pakje drinken mee
(geen blikjes) en mogen zij na het eten 1 snoepje (geen zakje, 1 snoepje is voldoende)
Fruit schillen/pellen wij graag voor uw kind(eren)
Het eten en drinken kan bewaard worden in de koelkast in de klas.
Qua administratie verloopt de overblijf ook op volle toeren.
De inschrijfformulieren die wij ontvangen hebben, zijn allemaal verwerkt. Heeft u het
inschrijfformulier voor de overblijf nog niet heeft ingeleverd, doet u dit dan als nog
even!!!!
LET OP: Elk schooljaar dient er een nieuw inschrijfformulier te worden ingeleverd!!!!
Heeft u uw kind op vaste dagen opgegeven dan hoeft u ze alleen af te melden als zij
niet op die dag komen. Heeft u uw kind incidenteel opgegeven dan moet u uw kind
aanmelden voor de overblijf als hij/zij daar gebruik van wilt maken.
U ontvangt volgende week een factuur van de overblijf. Dit heeft enige vertraging
opgelopen, ons excuus!
De 10-rittenkaarten blijven op school en u ontvangt schrijven van ons als de kaart
bijna vol is, zodat u een nieuwe kaart kunt kopen.
Heel veel succes en plezier in het nieuwe schooljaar!!
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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.

Jarigen van 1 september t/m 22 september 2017:
1 sept.:
4 sept.:
6 sept.:
6 sept.:
6 sept.;
6 sept.:
7 sept.:
8 sept:
10 sept.:
11 sept.:
13 sept.:
14 sept.:
17 sept.;
18 sept.;
19 sept.:

Ties (gr. 3 juf Anne/juf Myrte)
Evy (gr. 3 juf Anne/juf Myrte
Charelle (gr. 4/5 juf Mirjam)
Armin (gr. 1/2 juf Karen/juf Myrte)
Sven (gr. 2/3 juf Bianca/juf Liesbeth/juf Jolanda)
Evi (gr. 1/2 juf Karen/juf Myrte)
Juf Bianca
Juf Annelies
Melvin (gr. 1/2 juf Thirza/juf Sandra)
Suze (gr. 4 juf Miranda/juf Leonique)
Andjelina (gr. 4 juf Miranda/juf Leonique)
Rishi (gr. 4/5 kif Mirjam)
Keano (gr. 6 juf Saskia/juf Dorien)
Demi (gr. 2/3 juf Bianca/juf Liesbeth/juf Jolanda)
Vivienne (gr. 5 juf Silvia/juf Sandra)

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
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Agenda
Vrijdag 1 september:
Maandag 4 september:
Dinsdag 5 september:
Woensdag 13 september:
Donderdag 14 september:
Vrijdag 15 september:
Woensdag 20 september:

Groep 1 & 2 vrij
Informatieavond (groep 1 t/m 4/5)
Informatieavond (groep 5 t/m 8)
Schoolfotograaf
Optocht najaarsmarkt
Groep 1 t/m 4 vrij
Midweekviering, de groepen 1/2 juf Ella, 7/8 juf
Ineke/juf Margareth en 4/5 juf Mirjam treden op

Bijlage: brief bridge

De volgende Willibode ontvangt u op donderdag 22 september 2017. De Willibode
en heel veel ander nieuws treft u ook aan op www.willibrord-miland.nl
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