Willibode
Zie ook www.willibrord-miland.nl

Nummer 643 jaargang 32 10 november 2017
Inleiding:
“Alles kent zijn tijd”

In deze periode waarin er zoveel verandert met de tijd beleven we op school het
ingaan van de wintertijd, besteden we veel aan reken- en leestijd en zijn we met onze
computers en onderwijs bij de tijd.
Tijdens de herfstvakantie hebben velen nog kunnen genieten van heerlijk weer met
een zonnetje en temperaturen van rond de 22 graden. Daarna werd het herfst en is
ook de klok van zomertijd naar wintertijd gegaan. In het weekend van 28 en 29
oktober werd de klok een uur teruggezet. Wat een heerlijkheid zomaar een uur erbij.
Je zou wensen dat dit ieder weekend het geval zou kunnen zijn. Een uur langer slapen,
meer bedtijd, de hele dag duurde een uur langer en daarmee ook het hele weekend.
Meer tijd is een heerlijkheid want de tijd gaat en voor dat je het weet zijn alle leuke
dingen voorbij. Ook in ons werk is het vaak een geworstel met de tijd. Dus zo’n uurtje
meer is meer dan fijn.
De wintertijd betekent dat het ook eerder op de dag donker wordt. Op school voelen
wij ons vaak in de winter een mol. Je gaat in de donker naar school en je gaat ook weer
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in de donker naar huis. Ik vind de herfst mooi en ook een moeilijke tijd. Het is
kleurrijk, maar ook wordt het kouder, het regent meer, de bladeren vallen en iedereen
zit meer binnen. Echter er zijn ook mensen die zich in deze “mollentijd” volop
amuseren. Lekker wandelen door de wind, genieten van de mooie kleuren van de
bladeren en gezellig lekker knus binnen de warmte opzoeken.
Alle kinderen in de school spelen in weer en wind buiten. Hen deert het niets tijdens
speeltijd en voor hen heeft ieder seizoen iets moois. Onze leerlingen zijn vooral dol op
december, de maand van de feesten. In november verheugen zij zich op de tijd die
komen gaat.
In de afgelopen weken werkten we hard aan verdere invoering van ons
computeronderwijs. Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben nu een eigen
Chromebook, de leerlingen van de groepen 4 tot en 6 een eigen tablet en de leerlingen
uit de groepen 1 tot met 3 delen een I-Pad en hebben ieder een eigen account. De
leerlingen zijn enthousiast en wij ook. In de groepen 4 tot en met 8 werken we met
Snappet. We zijn gestart met rekenen. Het mooie van dit programma is dat de
leerlingen direct feedback krijgt, een reactie op hetgeen zij of hij invult. Namelijk
het is goed of fout. Daarbij kan de leerkracht op een scherm zien welke leerlingen de
leerstof beheersen en wie extra uitleg nodig heeft. Dat zijn positieve effecten voor
de leertijd omdat wij denken dat we beter kunnen inspelen op hetgeen ieder kind
nodig heeft.
Fijn om te zien is dat de ouderraad van beide locaties, de Willibrord en de Miland zich
zo inzetten voor de school. Zij besteden veel vrije tijd aan activiteiten voor de school
en ook denken zij mee met het beleid. In de komende tijd zullen zij zich richten om
met ouders meer in contact te komen. Een ouderraad is van groot belang omdat zij
een praktische, adviserende, ondersteunende en meedenkende belangrijke rol hebben.
De beide ouderraden hebben ieder een nieuwe voorzitter en ik ben trots op alle
leden.
Gister kwamen alle leerlingen naar de school in hun
pyjama om met elkaar te genieten van een maaltijd. Het
was de dag van het Nationaal Schoolontbijt. Inmiddels
weten we allemaal dat een gezond ontbijt heel goed is
voor lichaam en geest. Dit jaar deden 3000 scholen mee
in 356 gemeenten. Het
thema was een “”Gezond
ontbijten is geen kunst”.
De vijf Gouden Tips om beter te ontbijten zijn: Sta op
tijd op, eet ook bij je ontbijt fruit of groente, maak
gezichtjes op je boterham, ontbijt gezellig samen, eet
eerst hartig en dan zoet. Alle leerlingen hebben gezellig
met elkaar aan de tafel het ontbijt gedeeld en iedereen vond het leuk.
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Ook waren deze week de techniekdagen in Woerden. De leerlingen van groep 7 en 8
hebben daaraan mee gedaan en ze hebben genoten.
De week daarvoor vierde ik mijn leeftijd. Op 3 november was ik jarig en de leerlingen
van de groep van Myrte en Thirza wilden heel graag raden hoe oud ik nou eigenlijk ben.
De uitkomsten waren zeer verassend: 13, 50, 60, 64, 35, 80, 41, 81, 100, 22, 21, 20, 4,
15, 16 en 61. Het klopt allemaal want je bent zo oud als je je voelt en soms voel ik mij
4 en soms 100 en vaak er tussen in.
Heel vroeger deed ik weleens wat, hetgeen niet mocht en dan zei mijn moeder: “Als je
dat nog eens doet, ben je nog niet jarig”. Ik weet niet of het daardoor komt of door
de toename van mijn leeftijd, maar tot voor
kort had ik een hekel aan jarig worden. Sinds
ik werk op de Miland en de Willibrord merk ik
echter dat ik jarig zijn heel leuk vind. Zo ook
vrijdag 3 november vond ik het een feest. Ik
wil iedereen bedanken voor het toezingen, de
felicitaties, de originele groepsfoto’s en de
tekeningen. Heel erg bedankt en ik ben er
helemaal blij van geworden.

In de komende periode staan er weer tal van activiteiten op het programma: de
bekendmaking van Prins Carnaval met hofdames en de raad van Elf, de midweekviering,
leerling raadsverkiezingen, uitreiking certificaat ”School op Seef”, en we gaan een
nieuwe tijd in namelijk de Sinterklaastijd.
U begrijpt het is een drukke, leuke en mooie tijd en als Willibrord/Miland gaan we
altijd voor kwaliteit en zijn we goed voorbereid op de komende tijd
Ik wens u een fijne tijd of wel een supertijd !

Vriendelijke groet,
Wil Nicolaas, directeur Willibrord/Miland
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NOODNUMMER SCHOOL!
De school is tijdens weekenden/vakanties bereikbaar voor noodgevallen op:

06-15 07 70 20
Herhaalde oproep!!!!!!:
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 MR:
De medezeggenschapsraad van de Willibrord/Miland heeft de vergaderdata voor dit
schooljaar vastgesteld. Dit zijn:
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!

Nieuw in de bibliotheek: CoderDojo
De Bibliotheek De Groene Venen in Bodegraven wil in januari 2018 gaan starten met een
CoderDojo. Tijdens een CoderDojo middag kunnen kinderen (van 7 tot 17 jaar) aan de slag met
programma’s als Scratch, programmeren met de RaspberryPi, een eigen website of appje maken
en nog veel meer.
Maar de bibliotheek kan dit niet alleen! Bent u of kent u iemand die hierbij kan helpen, die veel
weet over programmeren, websites bouwen, appjes maken en die heel creatief is op de
computer? Dan graag bellen of mailen naar Elja Franken (mediacoach van de Bibliotheek De
Groene Venen) via 0182-640572 of efranken@bibliotheekdegroenevenen.nl
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Nieuws vanuit de Parochie:
Kinderwoorddienst in de Willibrorduskerk te Bodegraven!
Gedurende heel veel jaren, (ik ben de tel kwijt) was Sandra Noij het gezicht van de
Kinderwoorddienst in Bodegraven. Zolang ik me kan herinneren was zij elke zondag in de kerk
en nam zij altijd weer de aanwezige kinderen mee voor de kinderwoorddienst. Al vertellend en
tekenend nam zij de kinderen mee in het evangelie van die zondag.
En als er geen kinderen in de viering waren, was het ook goed, dan woonde Sandra gewoon de
viering bij. Vorig jaar al gaf Sandra aan een stapje terug te doen, en werden er enkele
vrijwilligers bij gevraagd, met een groepje verdeelden we de vieringen om toch nog elke
zondag kinderwoorddienst te bieden. Vanaf de zomervakantie lukt dit echter niet meer, en is
besloten om alleen nog kinderwoorddienst te bieden tijdens de zondagen met een
eucharistieviering. Om dit te blijven bieden zijn wij op zoek naar (jonge) moeders/vaders die
een keer in de 6 tot 8 weken de KWD willen verzorgen. Ben jij iemand die ook vind dat het
goed en belangrijk is dat kinderen even de viering uit kunnen en op hun niveau de verhalen
horen? Meld je dan aan bij ondergetekende!
En tot slot zeker niet onbelangrijk! Wil ik Sandra heel hartelijk bedanken voor haar inzet van
vele jaren! Ik weet zeker dat ik spreek namens vele ouders van kinderen die met veel plezier
naar de KWD van Sandra zijn geweest!
Familieviering kerstavond
Op zondag 24 december staat er zoals elk jaar om 19.00 uur een familieviering op het
programma. Deze viering werd altijd opgeluisterd door ons kinderkoor de Kerkuilen, helaas is
dit koor begin van dit jaar opgeheven.
Op het programma is voor het gemak maar neergezet met medewerking van
“gelegenheidskoor”. Maar helaas een dergelijk koor hebben we niet op een kastplank liggen!
Vandaar een beroep aan iedereen die ook vind dat een familie viering zonder koor toch
eigenlijk niet kan! Meld je aan om mee te doen! Iedereen jong oud of van gemiddelde leeftijd
mag en kan mee doen. We hebben Peter Verhoogt bereid gevonden om die viering de
pianobegeleiding op zich te nemen, en de liederen worden zodanig gekozen dat men na een
keer repeteren mee kan doen.
Levende kerststal
Ook dit jaar zijn we weer voornemens om op 1ste kerstdag de levende kerststal te organiseren
in de Willibrorduskerk aan de Overtocht.
We kunnen hiervoor uw hulp gebruiken! We zoeken helpers voor het opbouwen van de stal, en
het weer afbreken en opruimen. En we zoeken figuranten voor de rol van herder, engel, koning
of romein! Iets voor u?
Mail voor meer informatie en aanmelden voor bovengenoemde activiteiten naar:
lnothoog@xs4all.nl
Lia Nottelman

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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School op Seef in de kleutergroepen:

Alle kleuters hebben de eerste praktijkles verkeer gehad. Op onze school werken we
met de methode ‘School op Seef’. In deze les gaan de kinderen oversteken. We
hebben dit geoefend op het schoolplein. Met een bijna echt verkeerslicht en zebrapad
en een mooie getekende straat met stoep, is dit goed gelukt! De kinderen leren in
deze les dat ze als voetganger hun oren en ogen goed moeten gebruiken! Als je goed
naar links, naar rechts en nog een keer naar links hebt gekeken, kun je als er niets aan
komt veilig oversteken. We hebben ook geoefend hoe je bij een zebrapad, een
verkeerslicht en tussen de auto’s moet oversteken. Met de hulp van een aantal
enthousiaste ouders hebben we weer een heleboel geleerd! Er staan nog twee
verkeerslessen gepland dit schooljaar. Op 13 maart gaan we tijdens de
verkeerswandeling door de wijk het geleerde in de praktijk brengen. En op 29 mei
gaan we de fietsvaardigheid van de kleuters verbeteren!
Wil je oversteken?
Blijf dan op de stoeprand staan
Kijk naar links en kijk naar rechts
Komt er dan niets aan?
Dan mag je verder gaan!

Willibode

6

basisschool Willibrord/Miland

Nieuws uit groep 5....
We hebben een data-muur in de klas. Dit houdt in dat de gegevens van onze
tafeltoetsen hierop genoteerd worden. We maken het leren zichtbaar. Zo willen we
het groepsgemiddelde omhoog krijgen. Vier weken lang toetst de juf de tafels van 2
t/m 6 bij ons. Het gemiddelde is nu van 73 sommen naar 76 sommen gegaan. De
kinderen die vooruitgegaan zijn verdienen een applaus. We vieren dan ons succes met
elkaar. We hopen natuurlijk dat het balkje steeds hoger groeit.
En als we ons doel behalen starten we natuurlijk met de tafel van 7,8 en 9!
Verder zijn we druk geweest met:





Gezonde voeding, de moeder van Sven kwam ons hierover vertellen.
Anti-pest club
Wat is dankbaar zijn?!
Schilderen over Vincent van Gogh

En we zijn druk bezig met ons optreden voor de
midweekviering, dit wordt oorverdovend.
Tot dan…..

Sint Nicolaas
Het is bijna zover, Sinterklaas komt naar Nederland!
En ja, natuurlijk komt de Sint ook dit jaar weer naar de Willibrord en wel op dinsdag 5
december.
Maar, voordat dit zover is mogen alle kinderen, woensdag 22 november op school hun
schoen zetten. Het is dus handig om maandag 20 november alvast een schoen mee te
geven.
Net als vorig jaar zal er op deze dinsdag 5 december een continurooster zijn en zullen
de kinderen om 14.00 uur naar huis gaan. Zij eten tussen de middag een
zelf meegenomen broodje met de juf in de klas.
Verdere informatie kunt u in de volgende Willibode lezen.
De Sinterklaascommissie

Willibode

7

basisschool Willibrord/Miland

Even voorstellen!
Beste ouders/verzorgers,
Via deze weg wil ik me even voorstellen, ik ben Imelda
Langerak en sinds kort voorzitter van de Ouderraad. Ik
wil iedereen bedanken voor het vertrouwen om deze
functie te gaan dragen.
Ik heb er ontzettend veel zin in om in de voetsporen van Petra te treden en de lijn die
zij en de overige leden van de OR hebben neergezet door te zetten en zo samen met
de leraren en ouders onze kinderen een onvergetelijke schooltijd te verzorgen.
Dinsdag 3 oktober hadden we de jaarvergadering, de opkomst was minder dan we
hadden gehoopt, maar de ouders en leraren die er wel waren wil ik bedanken voor hun
komst en de positieve inbreng. We hebben onder andere gesproken over de
ouderbijdrage en hoe we het geld hebben besteed. In het jaarverslag kunt u dit
allemaal terug vinden.
We zitten alweer in november en het thema 'ouderbetrokkenheid' staat centraal.
Hiermee bedoel ik niet de ouderparticipatie (het helpen bij activiteiten), maar het
betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw kind. Hoe de school, leraar en ouder samen
het kind op een hoger plan kunnen krijgen.
Aankomende vergaderingen is dit een terugkomend onderwerp waar we vanuit de
ouderraad gaan kijken hoe wij ons hierbij kunnen inzetten en ondersteunen.
De ouderraad is er niet alleen om de activiteiten te organiseren, maar ook om in
gesprek te komen met ouders en de school. Daarom vind ik het erg belangrijk dat we
zichtbaar zijn, zodat u weet bij wie u moet zijn als u een tip, opmerking of vraag
heeft. We gaan een ideeënbus ophangen, voelt u vrij om hier gebruik van te maken.
Dit kan anoniem maar als u uw naam en telefoonnummer erbij zet kunnen wij u op de
hoogte houden.
Vanaf januari starten we met het oudercafé, een
gezellige avond met ouders en leraren waar we een
leuk thema aan hangen, heeft u suggesties laat het
ons weten!
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GEZOCHT OVERBLIJFKRACHT:
Wij zijn op zoek naar overblijfkrachten!!!!
De overblijf is van 11.45-13.15 uur.
Wat doen wij zoal:
 Volgens takenrooster de overblijf structureren.


Toezicht houden tijdens eten en spelen.



Hulp bieden bij spelen/knutselen.



Gezellig praatje met de kinderen.



Opruimen en schoonhouden van de overblijfruimte.



Je krijgt een vrijwilligersvergoeding per keer dat je overblijft.



Eigen kinderen zijn “op dag dat je overblijft” gratis.



We vergaderen ongeveer 4 keer per jaar.



We volgen een cursus overblijfkracht.



We blijven bij de les d.m.v. kanjertraining, EHBO, enz.



Heb je interesse of wil je een keer proef draaien om te kijken of je het leuk
vindt.



Bel/ mail naar Didy of Brigitte 06-26969495 of
overblijf.willibrord@degroeiling.nl
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Jarigen van 9 november t/m 30 november 2017:
9 nov.:
11 nov.;
12 nov.:
12 nov.:
14 nov.:
15 nov.:
15 nov.:
15 nov.;
16 nov.:
17 nov.:
22 nov.:
24 nov.:
25 nov.:
25 nov.:
25 nov.:
26 nov.:
26 nov.:
26 nov.;
27 nov.:
28 nov.:
28 nov.:

Venice (gr. 5 juf Silvia/juf Sandra)
Koen (gr. 4/5 juf Mirjam)
Milan (gr. 3 juf Anne/juf Myrte)
Annika (gr. 7 juf Irma)
Roan (gr. 7/8 juf Ineke/juf Margareth)
Saartje (gr. 4 juf Miranda/juf Leonique)
Rowan (gr. 7 juf Irma)
Sam (gr. 1/2 juf Ella)
Filip (gr. 1/2 juf Thirza/juf Sandra)
Evelien (gr. 7/8 juf Ineke/juf Margareth)
Mette-Marit (gr. 1/2 juf Ella)
Charlie (gr. 5 juf Silvia/juf Sandra)
Djovani (gr. 1/2 juf Karen/juf Myrte)
Mees (gr. 6 juf Saskia/juf Dorien)
Celeste (gr. 7 juf Irma)
Lucas (gr. 4 juf Miranda/juf Leonique)
Iris (gr. 4/5 juf Mirjam)
Daan (gr. 7/8 juf Ineke/juf Margareth)
Finn (gr. 3 juf Anne/juf Myrte)
Mason (gr. 1/2 juf Thirza/juf Sandra).
Noa (gr. 1/2 juf Ella)

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
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Agenda:
Vrijdag 10 november:
Woensdag 15 november:

Vrijdag 24 november:
Dinsdag 5 december:

Groepen 1 en 2 zijn vrij.
Midweekviering, de groepen 1/2 juf Thirza/Sandra,
2/3 juf Bianca/Jolanda, 5 juf Silvia/Sandra en 7 juf
Irma treden op.
Groepen 1 en 2 zijn vrij.
sinterklaasviering, continurooster tot 14.00 uur.

De volgende Willibode ontvangt u op donderdag 30 november 2017. De Willibode
en heel veel ander nieuws treft u ook aan op www.willibrord-miland.nl
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