Nieuwsbrief december 2017
Nieuws van juf Wil en juf Daisy
Voor u ligt een nieuwe Nieuwsbrief met al het nieuws over activiteiten die zijn
geweest en over hetgeen dat gaat komen. We nemen alweer afscheid van
november en begroeten de maand december, de laatste maand van dit jaar. Er
wordt hard gewerkt door iedereen. Naast goed onderwijs vragen ook alle
feestactiviteiten onze aandacht. Het is goed op te merken dat juist deze extra
activiteiten mogelijk gemaakt worden dankzij de inzet van ouder(s)/verzorger(s)
en vrijwilligers.
ers. Zo was de school geweldig gedecoreerd
erd en omgetoverd in
sintsfeer en voordatt we het wisten ook in kerstsfeer. Voor al die inzet en het
werk willen we eenieder bedanken.
Op de Miland is de maand december een feestmaand en tegelijkertijd denken we
ook aan alle mensen die zich zorgen maken, verdrietig zijn of eenzaam zijn. Wij
wensen hen veel sterkte en liefs. De leerlingen en het team voelen en weten zich
ook verbonden met alle mensen om ons heen. Dat zien we terug in de persoonlijke
betrokkenheid naar elkaar, maar ook zien we dat met de inzet van onze
leerlingen voor goede doelen.
Donderdag 7 december is er op de Willibrord een interne audit. We hebben ons
hiervoor aangemeld om te zien
zien wat we goed doen, wat we beter kunnen doen en
of we de goede dingen doen. Een commissie bestaande uit mensen buiten de
school gaat in gesprek met leerlingen, ouders, medewerkers, bezoeken lessen en
bekijken diverse documenten. De onderwijsinspectie heeft kaders, criteria
opgesteld waar scholen op beoordeeld worden. De commissie werkt ten behoeve
van de interne audit ook met dezelfde kaders, criteria.
criteria. We gaan het zien en we
hopen natuurlijk op een mooi resultaat.
Wilt u het strookje voor het oudercafé nog inleveren? Ideeën/onderwerpen
deeën/onderwerpen voor
workshops zijn nog steeds van harte welkom. Wat zou een leuk en leerzaam
onderwerp zijn? Wij denken aan Kanjertraining, Sport en bewegen, Protocol
Social Media, Leren met de I-pad,
I
Leerlijn Relaties en sexualiteit,
exualiteit,
Gedragsregels,
sregels, Technisch en Begrijpend Lezen enz.
Tot berichten we over de vakbonden en PO in actie.
actie. Zij zijn in overleg geweest
met de nieuwe minister van onderwijs. Dit overleg heeft helaas niet geleid tot
een resultaat waarmee alle partijen tevreden zijn. De
De leraren willen gelijke
behandeling in salaris ten opzichte van andere onderwijsgevenden uit het

voortgezet onderwijs, MBO en HBO. Daarnaast willen zij maatregelen tegen de
werkdruk en grote groepen. Daarvoor heeft de regering geld beschikbaar
gesteld, maar dat is onvoldoende om de juiste maatregelen te nemen volgens de
leraren, vakbonden en PO in actie. Dat betekent dat er een nieuwe stakingsdag is
afgekondigd op dinsdag 12 december a.s. waar de Willibrord/Miland aan mee zal
doen. Beide scholen zijn die dag gesloten. In de ochtend organiseert de Groeiling
een bijeenkomst in Gouda waar we een aantal workshops gaan volgen. In de
middag gaan we met het team vergaderen.
Nieuws van het Sinterklaasfeest
Dinsdag hebben we met elkaar het Sinterklaasfeest
gevierd! Gelukkig kwam Sint ook dit jaar naar de
Milandschool hoewel hij eerst even de weg kwijt was. We
vierden het jubileum van de Sint die dit jaar zijn 20.000e
cadeautje kwam brengen. Wat een prestatie! Na een
gezellig uurtje in de Keet waarbij alle klassen een
optreden verzorgden ging Sinterklaas de groepen
bezoeken en konden alle kinderen even praten met Sint.
De Pieten zorgden voor een boel lekkers en mooie cadeaus.
Het was een gezellige dag! Mensen van de Sintcommissie ,
heel erg bedankt!
Nieuws uit de agenda
Woensdag 20 december gaan we met alle kinderen
kerststukjes maken. Wij vragen de kinderen allemaal een
eigen bakje met oase en eventueel wat versierseltjes en
een waxinelichtje of een kaars mee te nemen. Wie van de
ouders wil ons komen helpen? We willen van 11.00-12.30 de
kerststukjes gaan maken. Graag even laten weten aan de
leerkracht van uw kind.

Nieuws uit de onderbouw
In de klas hebben we de afgelopen weken
natuurlijk een hoop geknutseld om de klas in
de Sinterklaassfeer aan te kleden. Ook hebben
we veel sinterklaasliedjes gezongen en spelletjes gedaan met fopcadeautjes:
tellen, splitsen, evenveel, meer en minder, even en oneven getallen. Er zijn huizen
gebouwd voor de speelgoed sint en de speelgoed pieten. Hoe hoog en hoe breed

moeten de huizen worden? Met ‘nep- pepernoten’ hebben we geteld en gesplitst.
Ik heb 5 pepernoten, 2 in mijn hand en hoeveel zitten er in het zakje? Alle
kinderen hebben een stoomboot geknipt en geplakt. De opdrachten waren
gedifferentieerd: de peuters en enkele groep 1 leerlingen hebben een boot van
een eierdoos gemaakt: verven, vlaggetjes plakken en sint en piet kleuren, andere
groep 1 leerlingen hebben met de hulp van de juf de boot, de schoorsteen, de
vlaggetjes, Sint en Piet gekinipt en geplakt, groep 2 moest het helemaal
zelfstandig maken met woorden erbij , groep 3 moest een verhaaltje bij hun boot
maken. Natuurlijk stellen we bij alle expressie-activiteiten meer eisen aan de
kinderen van groep 2 en 3 dan aan de kinderen van groep 1. In de huishoek is er
volop met de verkleedkleren gespeeld en bij de gymles konden de kinderen
allerlei Pieten opdrachten doen.
Daarnaast ging voor groep 3 het programma met lezen, schrijven en rekenen
gewoon door. We werken nu in kern 5 van Veilig Leren Lezen en zijn nu de
‘tweetekenklanken’ aan het leren , de ou, eu en ie zijn erbij gekomen. Zie de
bijlage kern 5. Met rekenen werken we nu in blok 3. Daarin zijn we bezig met de
getallenlijn tot en met 20. We tellen met sprongen van 5 en 2. Ook wordt kennis
gemaakt met het plusteken en spiegelen, en zijn we bezig met meten met de
kralenliniaal. Het geldrekenen is uitgebreid met het briefje van €10 en de
kinderen kunnen bedragen tot €20 op verschillende manieren betalen met
munten van €1 en €2 en briefjes van €5 en €10.
De komende weken werken we over Kerstmis. We vertellen het Kerstverhaal, we
praten over de betekenis van de boom en de lichtjes. We zingen kerstliedjes en
luisteren naar mooie muziek. Het lokaal wordt versierd met knutselwerken en we
doen in de kring allerlei taal- en rekenopdrachten oa woorden bedenken met de K
van Kerstmis, welke woorden ken je die met kerst beginnen? kerstkrans,
kerstbal, kerstman ….. We sorteren en tellen kerstballen, maken van de K’nex en
de blokken kerstbomen. Na deze gezellige feestweken kunnen we allemaal gaan
uitrusten en vooral gaan genieten van de kerstvakantie!

Nieuws uit de middenbouw
Thema
Deze week beginnen we met het thema
‘’Industrie’’. Wanneer kwam de industrie op? Wat is
kinderarbeid? Waar komt kleding vandaan en waarvan is het gemaakt? Tussen
welke twee steden reed de eerste trein?

Engels
Op het oefenblad staat dat we de toets op maandag 11 december hebben. Deze
wordt verschoven naar maandag 18 december voor groep 5 en 6. Op de toets
staan Engelse woordjes, de kinderen vullen de Nederlandse vertaling in.
Bedankt!
Helaas ben ik de afgelopen weken ziek geweest. Gelukkig gaat
het nu stukken beter. Met de invallers ben ik veel in contact
geweest, zo wisten de invallers wat zij konden doen en bleef
ik op de hoogte. Wat een leuke verrassing dat er een kaartje
van de klas op de mat lag. Erg lief!
Rekenen
We zijn begonnen met blok 3. De volgende doelen staan tijdens blok 3 centraal:

December
Er breekt weer een gezellige, sfeervolle tijd aan. De sint is nog maar net naar
Spanje vertrokken of de kerstboom staat al in de klas. Dinsdag 5 december was
een hele gezellige dag met optredens, spelletjes, liedjes en natuurlijk een
bezoek van de sint.

Groep 4
Spelling
Aanstaande donderdag maken wij de mixtoets. De volgende regels komen aanbod:
Week 13:
- Bang voor de slang? Ng wat klinkt dat raar. De n en de g horen bij elkaar.
Week 14:
- De n en de k zitten samen op de bank. Er mag niemand tussen, anders kunnen ze
niet kussen.
Week 15:
- Duo betekent twee. De /u/ doet dus niet mee. Bv. Wolk
Groep 5
Spelling
Aanstaande vrijdag maken wij de mixtoets. De volgende regels komen aanbod:

Week 13:
- Als ik aan het eind van een klankgroep een medeklinker hoor, dan schrijf ik die
zoals ik het eerder geleerd heb. Zoals vreemde
Week 14:
- Let op bij elke tweede klankgroep! Je hoort een /u/, maar je schrijft een e.
Zoals roepen
Week 15:
- Luister naar de stukjes in het woord. En schrijf ze zoals je eerder geleerd
hebt. Zoals; vliegtuig
Volgende week is het week 15, dan krijgen de leerlingen een mixtoets.
Bovenstaande spellingsregels worden dan getoetst. Week 16 is een
herhalingsweek. De leerlingen krijgen dan geen huiswerkschrift mee. In deze
week zullen de nieuwe weken klaar gezet worden op bloon.

Nieuws uit de bovenbouw
Wat vliegen de weken weer voorbij! Nog maar twee
weken en dan is het kerstvakantie. Ondertussen werken
we nog even hard door. Het thema is ‘Industrie.’
Oftewel de ‘tijd van burgers en stoommachines.’
De vragen die bij het thema horen zijn:
*Wanneer kwam de industrie op?
*Welke koning werd de koopmanskoning genoemd? Waarom en wat deed hij?
*Waarom was er veel kinderarbeid?
*Wat betekent industriële revolutie?
*Waarom trokken veel mensen rond 1900 naar de stad?
Dinsdag 5 december was het natuurlijk één groot feest op school en in de klas.
Wat ontzettend leuk dat groep 8 mee kon doen met het grote Sinterklaas
verhaal en acts in de keet op trots op te zijn. Nog trotser konden we zijn op alle
prachtige surprises. Wat een creatieve klas! De computer liet iedere keer het
boek van Sinterklaas tevoorschijn komen en daar stond dan een naam op. Nadat
er drie namen bekend waren gemaakt, gingen deze leerlingen een spelletje spelen
om te bepalen wie als eerste, tweede en derde zijn of haar gedicht mocht
voorlezen. De spelletjes varieerden van galgje, kaartje blazen, wie ben ik?,
pictionary, minute-to-win-it tot het oplossen van een rebus.

Voor de lunch kwamen de Sint en pieten nog op bezoek en hebben we met de
pieten een potje ‘levend memory’ gespeeld. Vrijdagmiddag 8 december komt de
muziekvereniging uit Zegveld ons les geven. Wij hebben er zin in!

*meer foto’s komen binnenkort op de website te staan.

Nieuws van Annemieke Pinkse
De beloofde update…..
Bij mijn afscheid heb ik beloofd om te laten welke nieuwe weg ik ingeslagen ben,
dus bij deze! In september ben ik begonnen met een opleiding voor ABA trainer.
ABA staat voor Applied Behavior Analysis (toegepaste gedragsanalyse). Deze
wetenschap past de principes uit de experimentele gedragsanalyse toe om

gedrag dat van sociaal en maatschappelijk belang is te veranderen. Naast een
online studie en een aantal colleges begeleid ik ook 2 dagdelen een kind. Eén
dagdeel samen met een ervaren trainer en het andere dagdeel alleen. Als ik de
theorie en praktijk goed afrond ben ik eind februari met deze studie klaar. Ik
vind het heel leuk om op deze manier met kinderen te werken omdat je leert
door gebruik te maken van de situatie/natuurlijke omgeving, vanuit de motivatie
van het kind en je in kleine stapjes gedrag aanleert. Ook wel wennen en veel
oefenen omdat het anders is dan ik in de afgelopen jaren gewerkt heb.
Op 1 december ben ik hiernaast ook gestart als ambulant thuis- en
schoolbegeleider bij Ipse de Bruggen in de regio Alphen aan de Rijn. Ik werk met
kinderen met verschillende hulpvragen en ga hen, afhankelijk van de vraag, thuis
of op school begeleiden.
Een heel ander dagritme, andere werktijden, nieuwe werkomgeving en ik heb in
deze maanden al heel veel nieuwe dingen geleerd; ik vind het fijn om me zo weer
verder te ontwikkelen.
Ik wens alle kinderen en ouders alvast gezellige feestdagen toe en een nieuw
jaar vol mooie, fijne ontwikkelingen!
Groetjes van Annemieke

Nieuws van de overblijf
Snoepbeleid en ruilen van inhoud broodtrommels. We hebben
afgesproken dat iedereen vrij is om zelf te bepalen wat
hij/zij in de broodtrommels van de kinderen stopt. Ruilen
mag niet, zo eet iedereen wat de ouders zelf bepaald
hebben.
Helaas hebben we nog steeds een tekort aan overblijfkrachten. Het zou erg fijn
zijn als er nog een aantal moeders of vaders ons komen versterken. Al is het
maar voor 1 maal per maand! U krijgt er een leuke vergoeding voor en de
kinderen blijven die dag gratis over.

Nieuws van de MR
De MR bestaat uit leerkrachten en ouders en praat
over allerlei zaken die met de school te maken hebben,
zoals organisatie en beleid.

De oudergeleding van de MR geeft ook signalen door over zaken die leven onder
ouders en doet suggesties om zaken te verbeteren op school.
De MR vergadert 8 keer per jaar. Wil je meer informatie? Stuur een mail naar:
mr.willibrordmiland@degroeiling.nl
De medezeggenschapsraad van de Willibrord/Miland heeft de vergaderdata voor
dit schooljaar vastgesteld. Dit zijn:
8 november, 29 november 2017, 31 januari 2018
21 maart 2018, 18 april 2018 en 13 juni 2018

Nieuws van het traject van de ambitie
In dit schooljaar (januari 2018) zullen wij voor de 2e keer
het project van de ambitie starten. Zeven vrijdagmiddagen
zullen de leerlingen van groep 3 tot en met 8 aan de slag gaan
met hun ambitie. Nu zijn wij nog op zoek naar trajecten voor
deze middagen. Het betreft de volgende vrijdagmiddagen voor dit traject:
• 19 januari 2018 • 26 januari 2018 • 16 februari 2018 • 9 maart 2018 • 16 maart
2018 • 23 maart 2018 • 6 april 2018
Voorbeelden kunnen zijn: filosoferen, Italiaans/Frans spreken, ontdekkingsreis
door alle landen, fotograferen, handvaardigheid, boer worden, tuinman,
diskjockey, beeldhouwen, tekenen, sporten, werken met PowerPoint, spreken in
het openbaar, drama/toneel, techniek, etc, etc.
Lijkt het u als ouders/verzorgers, opa’s, oma’s, broers, zussen
zussen of familie leuk om
ons te helpen met een traject, dan horen wij dit graag. U kunt dit aangeven bij
Brigitte Schouten, administratie. Zij maakt deel uit van de werkgroep “Traject
van de ambitie” samen met juf Mirjam en juf Wil.

Wij feliciteren in november
ovember:
1 7 december
Elise van der Kleij
18 december
Wiebe Koot
18 december
Ruben van Vliet
Wij stellen het op prijs wanneer de uitnodigingen voor een partijtje
niet in de klas worden uitgedeeld maar via de ouders of de brievenbus.

Nieuws uit de agenda:
8 december
groep 1/2 vrij
12 december

de leraren staken

21 december

kerstfeest

22 december

12.00 kerstvakantie

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in week 3.
Kijkt u ook eens op de website www.willibrord-miland.nl

NOODNUMMER SCHOOL!
De school is tijdens weekenden/vakanties bereikbaar voor noodgevallen op:
06-15 07 70 20

