Willibode
Zie ook www.willibrord-miland.nl

Nummer 645 jaargang 32 22 december 2017
Inleiding:
Even stil staan
De stille dagen komen eraan
Tijd om even stil te staan
Overdenken en bezinnen
Afsluiten of opnieuw beginnen
Wat te doen met wensen of dromen
Dingen die jou zijn overkomen
Laat ze zijn en laat ze achter
De ergste worden zachter
De mooiste krijgen een plaats in je hart
Maak ieder jaar een nieuwe start
Begin aan je oude of nieuwe dromen
Laat het leven op je af komen
Heb lief, bewonder en geniet

We zeggen het tegen elkaar als we de boom gaan zetten, wat gaat een jaar toch snel
voorbij. Het zijn de dagen voor kerst, de dagen dat we misschien even terugdenken
aan het afgelopen jaar.
Wat is er allemaal gebeurd……. Verdrietige, spannende, leuke en blije momenten.
Een tijd in het jaar om even stil te staan, na te denken, even extra bij iemand langs,
aandacht voor elkaar.
Wat was de school weer prachtig versierd in deze kerstweek. De leerlingen van groep
6 hebben gestraald en geweldig opgetreden in de kerstmusical ‘Het meisje met de
zwavelstokjes’. Overdag voor alle groepen en ’s avonds in een overvolle aula voor
vaders, moeders, opa’s, oma’s en broertjes en zusjes.
Woensdag werd de school opgevrolijkt door alle ‘foute’ kersttruien, kerstjurken,
haarbanden, mutsen……… Femmie uit groep 7 kwam als winnaar uit de bus met haar
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prachtig versierde kerstjurk. Deze ochtend is met hulp van een aantal ouders hard
gewerkt om een mooi kerststuk voor thuis te maken.
Donderdagavond was het traditionele kerstdiner. In alle groepen stonden versierde
tafels met heerlijke gerechten. De leerlingen zagen er mooi uit, op hun kerstbest.
Beneden in de aula was een gezellig samenzijn van ouders, verzorgers en oud
leerlingen.
Een ieder die deze weken zo hard heeft geholpen, wil ik hierbij van harte bedanken.
Zonder alle extra handen was het allemaal niet gelukt: de versierde school de hele
maand december, het kerstcafé.....
Nu gaan we met zijn allen genieten van een heerlijke kerstvakantie.
Namens het hele team van de Willibrod/Miland wens ik u samen met alle lieve mensen
om u heen hele sfeervolle en liefdevolle kerstdagen en een heel mooi 2018!
Margareth Laan,
plaatsv.dir.

We zijn in gedachten bij juf Wil en haar familie, die deze dagen afscheid nemen van
hun moeder. We wensen ze allemaal heel veel kracht en liefs toe.

Speciaal voor jou
is dit mijn kerstwens
Oprecht
en uit het hart
Gezondheid
en heel veel geluk
En vreugde
Op je pad

Teamnieuws:
Juf Jolanda was deze week voor het laatst in groep 2/3. We bedanken haar voor haar
inzet en zien haar vast nog eens terug.
Na de kerstvakantie komt juf Liesbeth weer terug na haar zwangerschapsverlof. Wij
heten haar van harte welkom.
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NOODNUMMER SCHOOL!
De school is tijdens weekenden/vakanties bereikbaar voor noodgevallen op:

06-15 07 70 20
OPROEP VRACHTWAGENCHAUFFEUR GEZOCHT!
Op woensdag 31 januari wordt voor de groepen 7 en 8 een verkeersles gegeven over
de dode hoek bij vrachtwagens. Een hele belangrijke praktische verkeersles voor onze
leerlingen om zelf te ervaren wat het zicht van vrachtwagenchauffeurs is. Namens
VVN geeft dhr. Dirkzwager de instructie aan de groepen voor zijn rekening. De firma
Speksnijder heeft een vrachtwagen beschikbaar gesteld.
We zijn nog op zoek naar een vrachtwagenchauffeur die de leerlingen
in de vrachtwagen wil laten ervaren wat de dode hoek nu eigenlijk is.
Wilt u ons deze ochtend helpen? Neemt u dan contact op met juf
Karen.

Nieuws van groep 2/3:
In groep 2/3 is het heel gezellig en wordt ook hard gewerkt! Alle
kinderen zijn geslaagd voor de Pietengym, zijn verwend door
Sinterklaas en zijn al helemaal in de kerststemming!
De groep 3 kinderen hebben deze week een letterfeestje gevierd,
omdat zij de afgelopen maanden heel hard hun best hebben gedaan
om alle letters te leren... En dat is gelukt! Wat een kanjers! De
groep 2 kinderen zijn ook echte toppers! Zij kennen ook al heel veel
letters en kunnen al heel goed tellen met pepernoten en heel lief
spelen!
Deze week nemen wij afscheid van juf Jolanda en dat vinden wij jammer! Na de
vakantie komt juf Liesbeth weer terug van verlof. Dat vinden we leuk, we zijn
benieuwd hoe het met haar en haar zoontje Lex gaat!
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In de kerstvakantie ga ik....:

Jacklynn: naar een restaurant met papa en mama.
Benedek: op vakantie naar Hongarije.
Odin: Kerst vieren met mijn familie.
Simon: op de maan slapen!
Kirsten: met een vriendin logeren en ik ga gourmetten.
Thijs: op vakantie in Nederland en Kerst vieren.
Puck: naar het zwembad.
Nouraya: denk ik zwemmen.
Alexander: op vakantie naar Bad Bentheim.
Isa: de kerstboom versieren.
Sven: ook op de maan slapen!
Sharmayne: Oud en Nieuw vieren!
Rubarin: zwemmen.
Fleur: Kerst en Oud en Nieuw vieren. En bij Vanya logeren.
Mandy: Oud en Nieuw vieren.
Demi: vuurwerk afsteken en op vakantie naar Italië!
Zen: op vakantie naar Griekenland of Spanje.
Ocean: Oud en Nieuw vieren, Kerst vieren en zwemmen.
Quinten: Oud en Nieuw vieren, Kerst vieren en ik denk dat ik ga zwemmen.
Feline: de kerstboom opzetten en Oud en Nieuw vieren.
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Jill: bij mijn opa's en oma's en mijn nicht logeren!
Emma: meedoen met de levende kerststal! En wachten tot het 12uur in de nacht is met
Oud en Nieuw.
Luba: ...
De kinderen en juffen van groep 2/3 wensen iedereen hele fijne feestdagen!

Nieuws van de MR:
De medezeggenschapsraad wil gaan voor kwaliteit op onze school. Stuk voor stuk zijn
wij betrokken ouders en leraren die zitting hebben genomen in de
medezeggenschapsraad, omdat wij het beste willen voor (onze) kinderen. We zien het
als onze plicht om onze directeur van advies te voorzien en te klankborden om zo het
onderwijs nog beter te maken op onze school.
Waar zetten wij ons voor in?
De MR van de Willibrord/Miland vergadert tien keer per jaar. De MR had dit jaar vier
speerpunten waar zij zich op richt. Zo wordt duidelijk waar onze prioriteit ligt.
Hieronder beschrijven wij de belangrijkste onderwerpen in het kort.
1. ICT
De MR heeft zich actief ingezet in de gesprekken met leerkrachten en leveranciers,
dat niet alleen nieuwe middelen worden aangeschaft, maar dat ook voldoende tijd en
aandacht wordt besteed aan de toepassing en het borgen van het kennisniveau van
leerkrachten.
2. Communicatie
Communicatie blijkt elk jaar een belangrijk onderwerp. De MR heeft onder andere
geadviseerd de acties uit het kwaliteitsonderzoek tijdig terug te koppelen aan ouders
en leerkrachten. Deze staan nu in het jaarverslag.
3. Kwaliteit onderwijs
Een drietal onderwerpen waar de MR meerdere keren advies over heeft uitgebracht,
zijn:
- Zorgplan. Dit plan beschrijft hoe individuele leerlingen die onder of boven de norm
leren, het best mogelijke onderwijs krijgen. De MR adviseerde actief voor een
eigentijds en gemakkelijk te interpreteren zorgplan op basis van de nu geldende
norm.
- Vroegtijdige signalering, CITO en Rapportering. De MR heeft positief kritisch
gekeken naar invulling van vakanties en toetsingsperiodes. Na de voorjaarsvakantie
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volgt de uitkomst van de CITO en krijgen ouders (+ kinderen vanaf groep 3) een
gesprek met de leerkracht.
4. Onderhoud beide locaties/Profilering Miland
Samen met Wil heeft de MR ervoor gezorgd dat er duidelijkheid kwam over de inhoud
en invulling van belangrijke onderhoudsposten voor deze school, zoals de damwand bij
de Miland-locatie. Werkzaamheden vinden nu en begin volgend jaar plaats. Hoewel we
samen 1 school zijn, verschilt het imago en identiteit van beide locaties aanzienlijk. De
MR heeft dan ook meegedacht hoe aan deze profilering best mogelijke vulling kan
worden gegeven. Tijdens een eerste onderzoek bleken: een eigen website, betere
online vindbaarheid, grotere nadruk op persoonlijke aandacht, de beste instrumenten
om die instroom te optimaliseren. Al met al leidt dit nu tot nauwere samenwerking
tussen OR Miland en MR.
Samenstelling medezeggenschapsraad.
De samenstelling van de Medezeggenschapsraad Willibrord-Miland bestaat nu uit de
volgende mensen:
Patrick Staring (voorzitter/ouder Willibrordlocatie)
Marieke Hendrix (secretaris/ouder Willibrordlocatie)
Tessa Agterhof ouder Wlllibrordlocatie
Barend Broen, ouder Willibrordlocatie
Lennie Bunnik ouder Milandlocatie
Thirza Achterberg (leerkracht Willibrordlocatie)
Mirjam de Meijere (leerkracht Willibrordlocatie)
De volgende keer zullen zij zich aan u voorstellen.
Vergaderdata (tijd: 19.30 tot 21.30 uur)
Donderdag 1 februari
Donderdag 22 maart
Woensdag 18 april
Woensdag 13 juni
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!
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Speciale verkeersles voor groep 7 en 8
Op woensdag 17 januari a.s. hebben de kinderen van groep 7 en 8 een
verkeersles over de dode hoek bij vrachtwagens. Deze les gaat in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en vindt plaats op de
parkeerplaats naast school. Een deel van de parkeerplaats wordt
deze morgen, voor dit doel, speciaal afgesloten. Een medewerker van
VVN is aanwezig om de kinderen instructie te geven.

Uitreiking label School op Seef
Op woensdagochtend 17 januari zal tijdens de midweekviering het label School op
Seef worden uitgereikt door wethouder Oskam.
School op Seef is het lesprogramma in Zuid-Holland waarin verkeersveiligheid en
verkeerseducatie voorop staat. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een
eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers.
Afgelopen periode heeft een commissie van School op Seef opnieuw gekeken naar het
verkeersprogramma van de Willibrord/ Miland en voldoende punten toegekend.
Verheugd zijn wij dan ook om opnieuw het label uitgereikt te krijgen.
Hierbij willen we onze verkeersouders Marijke en Ilse enorm
bedanken voor hun inzet!

Lezen
De afgelopen weken zijn er weer een hoop leeskilometers gemaakt op school!
Er zijn veel Sint - en Kerstboeken voorgelezen en de kinderen hebben zelf ook weer
veel gelezen in hun boeken. De groepen 7 en 7/8 hebben een voorleeswedstrijd
gehouden en daar is Charena uit groep 8 als winnaar uit de bus gekomen! Zij gaat de
Willibrord vertegenwoordigen bij de regionale ronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd. Ook op de Miland zijn de voorrondes gehouden. Daar is Mees uit
groep 8 als winnaar gekozen. Hij gaat de Miland vertegenwoordigen!
Bijna vakantie... Genoeg tijd om lekker weg te kruipen in een goed boek! Alle kinderen
krijgen deze week een (voor-)leesbingo mee naar huis om ze extra te motiveren.
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
vakantie 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 vakantie is goed voor de leesvaardigheid.
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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
lezers 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.
In de bijlage vinden jullie weer leuke, nieuwe boekentips van Matilda!
Veel leesplezier!

Nieuws uit de geloofsgemeenschap St Willibrordus
Nog een ruime week en we vieren al weer kerstmis!
Binnen onze geloofsgemeenschap St Willibrordus zijn de voorbereidingen in volle gang. Op
zondag 24 december zijn er een drietal kerstnachtvieringen. De eerste is om 19.00 uur,
deze eucharistieviering waarin Kapelaan van Paassen voorgaat wordt opgeluisterd door
een groot gelegenheidskoor. Zij zingen diverse traditionele kerstliederen, maar ook bekende
kerstliedjes uit de kinderkoor map. Deze familie viering is zeer toegankelijk voor gezinnen met
kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen mogen ook mee doen met een uitbeelding van het
kerstverhaal.
Het koor repeteert dinsdag 12 en 19 december van half 7 tot kwart over 7, en misschien
vrijdag de 22ste Wil je ook aansluiten?
Kom dan gerust naar een van de repetitie in de kerk.
Vindt je (uw kind) het leuk om mee te doen met de uitbeelding, laat dat dan even weten door
een mail te sturen naar lnothoog@xs4all.nl
Verder is er om 21.00 uur een Woord en Communie viering waarin
Diaken Schuurmans voorgaat, deze viering wordt opgeluisterd door
ons dames en heren koor.
En tot slot is er om 23.00 uur een nachtmis met als voorganger Pater
Hoogland, hierbij zingt het middenkoor Alegria.
U ben allen van harte welkom om een van deze vieringen mee te
vieren.
Let u er even op dat u dan vooraf toegangskaarten koopt, deze zijn 1 euro per stuk en
verkrijgbaar op het parochiesecretariaat (geopend tussen 9 en 12 op ma, wo, do, en vrijdag)
of bij fam Steenbergen Vijverlaan 4 of bij mevr vd Meer Fransiscushof 4. U kunt de kaarten ook
telefonisch bestellen 612255 of per email bodegraven@sintjandd.nl u kunt dan afspreken
wanneer u de kaarten ophaalt.
De opbrengst van de kaarten is voor een deel bestemd voor de MOV (Missie Ontwikkeling)
De volgende dag maandag 25 december is er voor de jongsten onder ons kinderkerk onder
leiding van Sandra, deze start om 9.30 uur. Daarna om 11.00 uur vieren we de hoogmis van
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het kerstfeest, voorganger is Pastoor van Klaveren en het jongerenkoor verzorgt de
muzikale invulling.
En dan tot slot bent u in de middag vanaf 14.00 uur natuurlijk van harte welkom bij de
Levende Kerststal. In de bijlage vindt u een poster, evt wil ik vragen om deze voor uw raam
te hangen om wat publiciteit aan de stal te geven.
Voor de stal zoeken wij overigens nog figuranten! Wij zijn in elk geval nog op zoek naar
2 heren die als Romein de telling van de bezoekers voor hun rekening willen nemen. En
helpers bij de opbouw en met name ook bij het weer opruimen van de stal kunnen wij nog
gebruiken! Nog niet veel om het hand op 1ste kerstdag? En geen zin in thuiszitten en (te) veel
eten? Meldt je dan aan, het is altijd weer een middag vol bijzondere ontmoetingen!

Nieuws van de kleuters groep Myrte, Rosina en Karen

We wensen iedereen een fijne kerstvakantie! Gezellige kerstdagen en een
gelukkig 2018!
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Jarigen van 21 december 2017 t/m 25 januari 2018:
21 dec.:
23 dec.:
23 dec.:
23 dec.:
23 dec.:
27 dec.:
28 dec.:
29 dec.:
29 dec.:
29 dec.:
30 dec.:
1 jan.:
5 jan.:
9 jan.:
9 jan.:
11 jan.:
13 jan.:
13 jan.:
15 jan.:
17 jan.:
17 jan.:
18 jan.:
18 jan.:
19 jan.:
21 jan.:
21 jan.:
22 jan.:
23 jan.:
25 jan.:

Jade (gr. 4/5 juf Mirjam)
Soumaya (gr. 5 juf Silvia/juf Sandra)
Dèz (gr. 1/2 juf Thirza/juf Sandra)
Yari (gr. 6 juf Saskia/juf Dorien)
Quinten (gr. 2/3 juf Bianca/juf Jolanda/juf Liesbeth)
Wilco (gr. 5 juf Silvia/juf Sandra)
Tessa (gr. 7 juf Irma)
Simon (gr. 2/3 juf Bianca/juf Jolanda/juf Liesbeth)
Christian (gr. 3 juf Anne/juf Myrte)
juf Jolanda
Lucas (gr. 6 juf Saskia/juf Dorien)
Jane (gr. 4/5 juf Mirjam)
Maria (gr. 4 juf Miranda/juf Leonique)
Sharmayne (gr. 2/3 juf Bianca/juf Jolanda/juf Liesbeth)
Milou (gr. 7/8 juf Ineke/juf Margareth)
Julia (gr. 4 juf Miranda/juf Leonique)
Joey (gr. 5 juf Silvia/juf Sandra)
juf Ineke
Colin (gr. 1/2 juf Karen/juf Myrte)
Elize (gr. 1/2 juf Karen/juf Myrte)
Lars (gr. 1/2 juf Ella)
Romy (gr. 7/8 juf Ineke/juf Margareth)
Wesley (gr. 3 juf Anne/juf Myrte)
Chadé (gr. 1/2 juf Karen/juf Myrte)
Luuk (gr. 1/2 juf Karen/juf Myrte)
Ruben (gr. 5 juf Silvia/juf Sandra)
Stella (gr. 1/2 juf Thirza/juf Sandra)
Manon (gr. 4 juf Miranda/juf Leonique)
Emma (gr. 1/2 juf Thirza/juf Sandra)

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
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Agenda:
Donderdag 21 december:
Vrijdag 22 december:
Maandag 25 december t/m
vrijdag 5 januari
Woensdag 17 januari
Vrijdag 19 januari
Dinsdag 23 januari
Woensdag 24 januari

Kerstdiner
12.00 uur alle leerlingen vrij
KERSTVAKANTIE!
Midweekviering, de groepen 1/2 juf Ella, 1/2 juf Karen
en 1/2 juf Thirza/juf Sandra treden op.
Groepen 1 en 2 zijn vrij.
Traject van de Ambitie.
Schoonmaakavond.
Start voorleesdagen.

Bijlage: poster levende kerststal

De volgende Willibode ontvangt u op donderdag 25 januari 2018. De Willibode en
heel veel ander nieuws treft u ook aan op www.willibrord-miland.nl
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