Willibode
Zie ook www.willibrord-miland.nl

Nummer 641 jaargang 32 22 september 2017
Inleiding:

“Boerenkaas en de basisschool Willibrord/Miland sprookjes op zich”

“Er was eens…..” is niet alleen een veel gehoorde zin in sprookjes, maar ook bij ons op
school. Elke dag is er wel iets wat we met elkaar delen. De school kent dus heel veel
“Er was eens……” en ook “Er is vandaag……” momenten. In de afgelopen weken waren er
ook weer vele gebeurtenissen waar we op terugkijken. Mooie momenten van blijdschap,
plezier, ontroering, liefde en verwondering die we hebben meegemaakt.
Als we terugkijken zijn we heel blij met de tablets en I-pads die nu op de school zijn.
Volgende week komen ook de Chromebooks. Verder zijn we allemaal op de “kiek”
gegaan bij de schoolfotograaf, vierden we een geweldige midweekviering en hebben we
de cheques voor de goede doelen uitgereikt. Een geweldig bedrag van respectievelijk
1800,00 euro voor onderwijs Engels in Sri Lanka en 2400,00 euro voor waterputten in
Cambodja. Daar kunnen 8 waterputten worden aangelegd. Een resultaat waar ik heel
trots op ben en onze leerlingen leren daarmee ook dat voor ons van sprekende zaken
niet overal in de wereld van zelf sprekend zijn.
Vorige week was er de najaarsmarkt. Voorafgaand aan de optocht hebben we met een
aantal leerlingen de kaaskoningin en de hofdames welkom geheten. Ieder jaar wordt
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op de Willibrord/Miland op donderdagavond bekend gemaakt wie de kaaskoningin en
de hofdames zijn. Daarbij is de pers uitgenodigd en ook diverse genodigden. Na de
ontvangst hebben we met een prachtige versierde wagen (Hans en Grietje in het
sprookjesbos) aan de optocht meegedaan. Het resultaat was geweldig en we hebben
de 2e prijs gekregen. We zagen er prachtig uit en ook het weer werd getrotseerd. Aan
het eind van de optocht mochten we op het podium komen. Ik zag en rook de prijs
aankomen en jawel hoor een enorme grote boerenkaas hebben we gewonnen. Gelukkig
nam papa Mark de kaas in ontvangst.

Voor mij zijn jullie nummer 1 en ik ben zo trots op allemaal!
Ik bedank alle ouders/verzorgers voor al het werk dat is verricht in de voorbereiding
en dank aan alle ouders/verzorgers, leerlingen teamleden voor de ontvangst van de
kaaskoningin en het meelopen in de optocht en alle overige werkzaamheden.
Het motto voor deze najaarsmarkt was: “Boerenkaas een sprookje op zich”.
Net als boerenkaas een sprookje is, is ook de Willibrord/Miland vertrouwd, magisch
en fantastisch. IK ben zo trots als een pauw op jullie!
Ook trots ben ik op de leerlingen van groep 8 die
deze week de NIO hebben gedaan en de leerlingen
die binnenkort de WISC gaan doen. De NIO en
WISC zijn intelligentieonderzoeken die inzicht geven
in de capaciteiten van elk kind. Dit is samen met
eerder behaalde resultaten van belang om een goed
schooladvies te kunnen geven.
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Deze week is ook een nieuwe voorzitter van de ouderraad gekozen. Na vele jaren
heeft Petra Lodewijkx , de voorzitter, de ouderraad verlaten. Wij bedanken Petra
voor al haar inzet en het goede werk dat ze voor de school heeft verricht. De nieuwe
voorzitter is Imelda Langerak. Wij wensen haar heel veel plezier bij het vervullen van
deze belangrijke functie. Wij zien uit naar een goede samenwerking met haar. Op
woensdag 3 oktober is de jaarvergadering van de ouderraad. Ik verwacht u allemaal
om mee te praten over de activiteiten van de ouderraad en het beleid van de school.
In de komende weken zijn de schoolgesprekken. In september/oktober zijn de
startgesprekken waar ieder kind een onderwijsdoel en kanjerdoel formuleert. Deze
worden met de ouders/verzorgers van de leerlingen groep 1 en 2 besproken. Bij de
leerlingen van groep 3 tot en met 8 zijn ook de leerlingen bij deze gesprekken. In de
kalender staan deze reeds gepland. Voor de leerlingen van groep 8 worden de
gesprekken verplaatst na de herfstvakantie. Dan zijn ook de uitkomsten van de NIO
en WISC bekend en kan er tevens een voorlopig schooladvies worden gegeven. U
ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.
Wellicht heeft u ook reeds vernomen dat op donderdag 5 oktober de leerkrachten
gaan staken. Iedereen heeft reeds een brief per mail ontvangen van het College van
Bestuur van de Groeiling. De staking wordt ondersteund door het bestuur en de
directies. Voor de Willibrord en de Miland betekent het dat de beide locaties zijn
gesloten. Wij realiseren ons dat deze dag na de reeds geplande studiedag van 4
oktober a.s. is. Wij begrijpen dat dit wellicht vervelend is, maar wij hebben geen
invloed op de datum van staking en wij hopen daarin op uw begrip en steun. Met
bestaande kinderopvangorganisaties kan een ieder contact opnemen voor
opvangmogelijkheden. Ook wanneer uw kind niet naar de opvang gaat, kan er op deze
dag, tegen betaling, een beroep op hen worden gedaan.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze Willibode en dan leest u: “Er was eens, er
is iets en er komt wat……”. Het is net als bij een sprookje , soms geloof je je oren en
ogen niet.
Vriendelijke groet,
Wil Nicolaas, directeur van de basisschool Willibrord/Miland
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NOODNUMMER SCHOOL!
De school is tijdens weekenden/vakanties bereikbaar voor noodgevallen op:

06-15 07 70 20
Nieuws van de MR:
De medezeggenschapsraad van de Willibrord/Miland heeft de vergaderdata voor dit
schooljaar vastgesteld. Dit zijn:
27 september 2017
24 oktober 2017
29 november 2017
31 januari 2018
21 maart 2018
18 april 2018
13 juni 2018
Wilt u een vergadering bijwonen? Of wilt u iets doorgeven aan de MR? Wij zijn
bereikbaar op: mr.willibrordmiland@degroeiling.nl. Of spreek een van de MR-leden aan
in of rond school!

Rectificatie telefoonnummer
Helaas is er een telefoonnummer foutief genoteerd in de schoolgids.
Het juiste nummer van Julia uit groep 6 van juf Saskia en juf Dorien is
06 5545 8952.
Excuus voor het ongemak.

Babynieuws!
Bij Dani uit groep 1/2 van juf Thirza en juf Sandra is het feest,
want daar is op 3 september een zusje geboren! Zij heet Loïs.
Wij feliciteren de familie van harte en wensen hen veel geluk!
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Nieuws van de kleuters juf Myrte, Karen en Rosina

Deze week hebben we gewerkt over het thema ‘appels’. Nu het bijna herfst is hangen
in de appelboomgaard de bomen vol met appels. In de klas staat een bijna echte
appelboom. Hoe ziet een boom eruit? Je hebt een stam met takken en bladeren.
Onder de grond zitten de wortels, zodat de boom goed kan drinken. Hoe ziet een
appel eruit? We hebben boeken gelezen, een nieuw liedje geleerd en een filmpje over
appels bekeken. Maar het allerbelangrijkste: hoe smaakt een appel? Wij hebben zoete
en zure appels geproefd! En we hebben met appels gekookt. Want van appels kun je
heel veel maken! Appelsap, appeltaart en …….appelmoes. Onze kleuters weten nu het
recept om de heerlijkste appelmoes van de hele wereld te maken! Eet smakelijk!

Kinderboekenweek 2017
In verband met de studiedag op woensdag 4
oktober, wordt de Kinderboekenweek
geopend op dinsdagmiddag 3 oktober.
De Kinderboekenweek wordt geopend met
de kinderen en leerkrachten in de grote
zaal.
Het thema van dit jaar is ‘Gruwelijk Eng’. In
alle groepen zal er op een gepaste manier
bij dit thema worden stilgestaan.
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Dit jaar houden wij de Boekenmarkt op vrijdag 13 oktober
van 13.15 – 15.45 uur. De Boekenmarkt wordt deze middag
bezocht door alle groepen.
Het rooster voor deze Boekenmarkt ontvangt u nog, zodat
u eventueel bij de groep van uw zoon/dochter kunt
aansluiten. Bent u hiervoor niet in de gelegenheid, dan is er
na schooltijd gelegenheid om de Boekenmarkt te bezoeken.
Het is mogelijk met pin te betalen.

Gezocht:
*Vrijwilliger(s) voor het schilderen van onze prikborden.
*Daarnaast zoeken wij iemand die alle kastdeurtjes in de hele
school wil nakijken en zo nodig kan afhangen en/of
repareren.

Voor aanmelden of voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ella Smeets
Mailadres: ella.smeets@degroeiling.nl

Nieuws van de ouderraad:
De ouderraad nodigt u graag uit op dinsdag 3 oktober om 19:30 uur voor de
jaarvergadering over het schooljaar 2016/2017. Op deze avond legt de OR aan de
hand van het jaarverslag verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen.
Alle activiteiten van de OR in het afgelopen schooljaar komen in dit verslag aan bod.
Agenda jaarvergadering
· Opening vergadering
· (Financieel) jaarverslag ouderraad 2016/2017
· Rondvraag
Ouders en verzorgers die interesse hebben om lid te worden van de OR zijn deze
avond in het bijzonder uitgenodigd. Op dit moment is er in de OR een plaats
beschikbaar. Wilt u als ouder ook betrokken zijn bij het organiseren van activiteiten
op onze school? Meldt u dan aan bij Annet Nomen (Secretaris) of per e-mail
(or.willibrordmiland@degroeiling.nl).
In verband met de organisatie van deze avond willen wij graag weten hoeveel ouders
we kunnen verwachten. Wilt u daarom het antwoordstrook invullen (zie bijlage) en
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uiterlijk vrijdag 29 september bij de leerkracht van uw kind in (laten) leveren? Wij
ontvangen u deze avond graag om 19.30 uur op onze school.
Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Ouderraad Willibrord
Petra Lodewijkx (Voorzitter),
Annet Nomen (Secretaris) en
Bianca Hart (Penningmeester)

Betaling van de overblijf:
Voor wie een gespecificeerde factuur wilde ontvangen, hier
wordt aangewerkt en deze komen er z.s.m. aan. Door de
enorme hoeveelheid wisselingen gaat hier erg veel tijd in
zitten om uit te zoeken wie, wanneer en wat te betalen.
Deze facturen komen er dus aan, maar vraagt wat meer
tijd.
Voor degenen die standaard gebruikmaken van de overblijf,
mag u het te betalen bedrag overmaken volgens onderstaande schema.
De betaling van het overblijven:
*10-rittenkaart

€ 20,00

(dient vooraf betaald te worden)

*Kwartaaltarief
Betaling in week
34, 45, 5 en 17

€
€
€
€

74,00
55,50
37,00
18,50

4 x per week
3 x per week
2 x per week
1 x per week

*Half jaar tarief
Betaling in week
34 en 5

€ 140,00
€ 105,00
€ 70,00
€ 35,00

4 x per week
3 x per week
2 x per week
1 x per week

*Jaar tarief
Betaling in week
34

€ 280,00
€ 210,00
€ 140,00
€ 70,00

4 x per week
3 x per week
2 x per week
1 x per week
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De kinderen van groep 1 en 2 betalen voor de vrijdag de helft van de kosten, dit i.v.m.
het groot aantal vrije vrijdagen. Voor informatie bel of mail even naar de overblijf.
Gezinnen met drie of meer kinderen krijgen vanaf het derde kind 50% korting op
tarieven en 10-rittenkaart.
Het geld wordt overgemaakt op: Iban-nr. NL14RABO 0138 2473 07,
t.n.v. overblijfvereniging Willibrord, onder vermelding van ‘naam kind’.
Het betalen van een 10-rittenkaart gaat ook via de bank o.v.v. naam kind, de 10rittenkaart blijft na aankoop op school. Zodra de kaart vol is ontvangt u een bericht
en kunt u een nieuwe kaart kopen.
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 voor de overblijf 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.
Bedankt en groeten van de overblijf!

Fietscontrole
Zoals u heeft gemerkt gaan we de donkere dagen van het jaar weer in. Dit betekent
dat de veiligheid van uw kind in het verkeer weer een grote rol gaat spelen.
Als school vinden wij het belangrijk dat uw kind veilig en zelfstandig aan het verkeer
kan deelnemen. Om dit te bevorderen krijgen de leerlingen verkeerslessen op school
maar organiseren we voor de groepen 6 t/m 8 een fietscontrole;
Dit houdt in dat de fietsen van deze leerlingen op school worden gecontroleerd op:


Verlichting



Remmen



Banden



Algehele conditie van de fiets
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Deze controle zal plaats vinden op maandagochtend 25 september 2017. De controle
wordt uitgevoerd door Jan Arendshorst, eigenaar van Het Fietspad Tweewielers, de
politie en een aantal vrijwilligers.
Met vriendelijke groet,
de verkeerscommissie

Jarigen van 21 september t/m 12 oktober 2017:
23 sept.:
23 sept.;
26 sept.:
26 sept.:
29 sept.:
29 sept.:
29 sept.:
29 sept.:
30 sept.:
2 okt.:
2 okt.:
3 okt.:
3 okt.:
3 okt.:
3 okt.;
6 okt.:
9 okt.:
9 okt.:
10 okt.:
11 okt.:
12 okt.;
12 okt.:

Coen (gr. 1/2 juf Karen/juf Myrte)
juf Anja
Serzan (gr. 3 juf Anne/juf Myrte)
Sara (gr. 5 juf Silvia/juf Sandra)
Linka (gr. 4 juf Miranda/juf Leonique)
Amber (gr. 4 juf Miranda/juf Leonique)
Josephine (gr. 4 juf Miranda/juf Leonique)
Jim (gr. 7/8 juf Ineke/juf Margareth)
Femmy (gr. 7 juf Irma)
Sela (gr. 1/2 juf Thirza/juf Sandra)
juf Karen
Raksana (gr. 3 juf Anne/juf Myrte)
Matthijs (gr. 3 juf Anne/juf Myrte)
Denley (gr. 5 juf Silvia/juf Sandra)
Sophie (gr. 1/2 juf Thirza/juf Sandra)
juf Dorien
Laila (gr. 6 juf Saskia/juf Dorien)
Jasper (gr. 6 juf Saskia/juf Dorien)
juf Sandra
Kai (gr. 1/2 juf Thirza/juf Sandra)
Dex (gr. 1/2 juf Thirza/juf Sandra)
Wesley (gr. 7 juf Irma)

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
Willibode

9

basisschool Willibrord/Miland

Agenda:
Woensdag 20 september:
Maandag 25 september:
Vrijdag 29 september:
Dinsdag 3 oktober:
Dinsdag 3 oktober:
Woensdag 4 oktober:
Dinsdag 10 oktober en
donderdag 12 oktober:
Woensdag 11 oktober:

Maandag 16 oktober t/m
Vrijdag 20 oktober

Midweekviering, de groepen 1/2 juf Ella, 7/8 juf
Ineke/juf Margareth en 4/5 juf Mirjam treden op.
Fietscontrole gr. 6 t/m 8.
Groepen 1 en 2 zijn vrij.
Ouderraad vergadering
Start Kinderboekenweek
Studiedag! Leerlingen zijn vrij.
Ouder/kindgesprekken gr. 3 t/m 8.
Midweekviering, de groepen 1/2 juf Karen/Myrte, 6
juf Saskia/Dorien, 3 juf Anne/Myrte en 4 juf
Miranda/Leonique treden op.
HERFSTVAKANTIE

Bijlage:
 Uitnodiging jaarvergadering ouderraad


STER-iK



GGZ



GGD

De volgende Willibode ontvangt u op donderdag 12 oktober 2017. De Willibode en
heel veel ander nieuws treft u ook aan op www.willibrord-miland.nl
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