Nieuwsbrief februari 2018
Nieuws van juf Wil en juf Daisy
Het is alweer februari en we hopen dat het voorjaar er gauw aankomt. Maar zo
meldde een leerling uit groep 3; ‘eerst nog vakantie!’ Het was leuk om te zien hoe
de leerlingen van de bovenbouw voor hebben gelezen aan de leerlingen van de
onderbouw en dat de leerlingen van de onderbouw zelf ook al veel letters en
woorden kennen. Met (voor)lezen gaat een wereld voor hen open en voor ons is
deze ontwikkeling mooi om te zien. In het onderwijs is er steeds meer besef, dat
lezen heel belangrijk is voor de verdere ontwikkeling. Niet alleen op de
basisschool, maar ook in het voortgezet onderwijs en de vervolgscholen komt
begrijpend lezen terug in alle vakken.
vakken. Als lezen een leerprobleem is, is het ook
van groot belang er alles aan te doen om het kind daarbij te helpen en te
ondersteunen. Op onze school doen we veel aan het vak ‘taal’ . Onder taal
verstaan we: spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, spreken,
spreken, schrijven,
luisteren en woordenschat. Het is belangrijk veel tijd te besteden aan lezen,
zowel op school als thuis.

Maar voordat de vakantie begint is het
ook nog Valentijnsdag. Van origine is dit een dag waarop mensen elkaar de liefde
verklaren en dan vooral geliefden. Wij hopen gewoon dat op deze dag iedereen
lief is voor elkaar, want daar zijn we soms in de samenleving wel aan toe. In de
wereld is er oorlog en wordt er teveel gevochten. Vanuit onze verbondenheid in
de school is Valentijnsdag voor
voor ons een belangrijke dag, waarop we nog eens
extra stilstaan hoe belangrijk een ieder voor de school is; leerlingen, ouders,
leerkrachten en allen die met de school te maken hebben en zich daarvoor
inzetten.. Wij zijn trots op iedereen! Het team werkt nog een week door en gaat
daarna ook genieten van een welverdiende vakantie.
Fijne vakantie allemaal!

Nieuws uit de onderbouw
Afgelopen week hebben we het over de winter
gehad. We hebben we met de hele klas een
winterwandeling gedaan van de Watersnip.
Deze wandeling was in Bodegraven en we liepen door de modderige paden en
bosjes om meer te leren hoe we warm kunnen blijven in de winter en hoe dieren
zorgen dat ze warm blijven met het koude weer. We waren allemaal goed
ingepakt en hadden warme laarzen aan. Droog blijven is voor mens en dier daarbij
ook heel belangrijk. En dicht bij elkaar blijven! Aan het eind kregen we een
lekker warm worstje en we hebben het niet koud gekregen!
Wist u dat de kinderen al drie Engelse liedjes kennen? Old Mac. Donald, Head,
shoulders knees and toes en If you ‘re happy! Sing together!
De afgelopen weken zijn we in groep 3 bezig geweest met kern 7 van Veilig Leren
Lezen. Deze is nu afgerond. We kunnen nu hoofdletters lezen en lezen woorden
die beginnen met sch-, woorden die beginnen of eindigen met twee medeklinkers,
woorden die eindigen op –ng. We oefenen op school en thuis elke dag goed. Het
leestempo gaat goed vooruit! Nu gaan we starten met kern 8 en daarin leren we
woorden lezen met twee medeklinkers vooraan en achteraan. Ook leren we
woorden lezen met –nk en –ch. En we leren woorden lezen die beginnen met schr-.
Ook de verkleinwoordjes komen aan de orde en woorden die eindigen op –a, -o en
–u zoals sla, vlo en nu. Schrijven in het schrijfschrift doen we nu minder vaak
omdat alle letters bekend zijn.
Met rekenen zijn we bezig in blok 4. Daar leren we getallen herkennen tot en
met 50 en leren we met het rekenrek rekenen tot en met 10, optellen en
aftrekken. Het splitsen van 8,9 en 10 blijft nog een aandachtspunt. Bij het
klokkijken zijn de halve uren er nu bijgekomen en vooral een half uur later of
vroeger is best moeilijk. Bij het rekenen met geld gaan we tot bedragen van 20
euro.
Verhuizing
Deze week is Samuel voor het laatst bij ons op school. Samuel
gaat verhuizen naar Sliedrecht en gaat daar ook naar school.
We wensen Samuel, Gintare en Dainius heel veel geluk in hun
nieuwe woonplaats en we hopen ze nog eens te ontmoeten!

Nieuwe leerling in groep 1.
Ramon, broertje van Mystelle komt deze week wennen in groep 1. Ramon wordt
15 maart 4 jaar en komt daarna iedere dag bij ons op school. Veel plezier ,
Ramon!

Nieuws uit de middenbouw
Thema
We zijn begonnen met het thema ‘’Zuid-Nederland’’.
Vorige week vrijdag hebben we al een leuke opening gehad met Carnaval. De week
na de vakantie gaan we verder met het thema. De volgende vragen komen dan aan
bod.
Carnaval
Alaaaaf!! Het was feest! Afgelopen vrijdag hebben we Carnaval gevierd. Wat zag
iedereen er mooi uit. Eerst hebben we in de klas een modeshow gelopen, zo
konden we goed zien hoe iedereen eruit zag. De rest van de dag hebben we
spelletjes gespeeld, gedanst, gelachen en heerlijke broodjes frikadel/kroket of
kaassoufflé gegeten.

Rekenen
In groep 4 zijn we druk bezig met het leren klokkijken. De hele uren, halve uren
en kwartieren zijn al eens aanbod gekomen. Nu komen daar de 5 en 10 minuten
bij. Wanneer zeg je nu over of voor/over half of voor half? Goed om dit thuis
ook te oefenen. Hieronder wat voorbeeldopgaven.

In groep 5 hebben zijn alle minuten op de analoge klok aanbod gekomen. Wij zijn
begonnen met digitale klokken. Deze komen tegenwoordig veel voor. Misschien
nog wel vaker dan de analoge klokken. Denk bijvoorbeeld aan de klok op de
mobiele telefoon, computer, oven en televisie.
Op een digitale klok wordt er na 12.00 uur doorgeteld. Dit is nieuw voor de
kinderen. Net als de dertig minuten van een half uur, de vijfenveertig minuten
van drie kwartier en de zestig minuten van een uur. In het begin is dit best
lastig!
Digitaal klokkijken heeft ook voordelen! De tijd kan
zeer precies worden aangegeven: 9.17.
Ook zijn wij begonnen met de begrippen ’omtrek’ en
‘oppervlakte’.
Groep 4 Spelling
Aanstaande donderdag maken wij de mixtoets. De volgende regels komen aanbod:
Week 17:
- Ken je de woorden uit het ei-verhaal? Die schrijf je met e i allemaal!
Week 18:
- Ken je de woorden uit het ei-verhaal? Die schrijf je met e i allemaal! De andere
schrijf je met een ij
Week 19:
- Hoor je na een s een /g/? Dan schrijf je c h en nooit een g.

De leerlingen krijgen het ei-verhaal mee, zodat ze thuis de woordjes nog eens
kunnen oefenen.
Groep 5 Spelling
Aanstaande vrijdag maken wij de mixtoets. De volgende regels komen aanbod:
Week 17:
- Als ik aan het eind van een klankgroep een lange klank hoor, dan gebruik ik daar
maar één letter voor. Zoals: ramen - rode
Week 18:
- Als ik aan het eind van een woord een lange klank hoor, gebruik ik daar maar
één letter voor. Alleen de ee, die doet niet mee. In plaats van één letter schrijf
ik er dan toch twee. Zoals hoera – oma - slee
Week 19:
- Ken je de woorden uit het au-verhaal? Die schrijf je met a u allemaal! De
andere schrijf je met o u.
De leerlingen krijgen het au-verhaal mee, zodat ze thuis de woordjes nog eens
kunnen oefenen.
Volgende week is het week 20 dat 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
U heeft vast onze pinguïn expositie al bekeken in
de gang. We zijn een aantal lessen druk bezig
geweest met papier maché en een klas/gang vol
pinguïns is het resultaat. Over creatief gesproken,
dat hebben we ook zeker laten zien tijdens de
carnaval van afgelopen vrijdag. Sommige leerlingen
waren onherkenbaar. We hebben een gezellig feestje gevierd! Op de website
staan de foto’s. Het nieuwe thema gaat over Zuid-Nederland. Daar werken we na
de voorjaarsvakantie nog over verder. De toetsvragen die hierbij horen zijn:

* Wat gebeurde er in Nederland in 1953?
* Leg uit wat deltawerken zijn.
* Wat betekenen de letters NAP en leg uit hoe het
gebruikt wordt.
* Hoe komt het dat Limburg zoveel
zoveel heuvels heeft?
* Waarom waren er in Limburg zoveel mijnen?
En natuurlijk ken je de bijbehorende provincies en
hoofdsteden en kun je 3 weetjes over carnaval
opschrijven.
Ook zijn de eerste ‘duo-spreekbeurten
spreekbeurten’ al geweest over o.a. zuivel, Lego en
polsstokverspringen.
De Cito toetsen zijn afgerond en iedereen heeft ontzettend hard gewerkt.
Sommige leerlingen hadden gehoopt bij álle vooruit te gaan en ook al is dat niet
gelukt mag iedereen echt trots zijn op wat er bereikt
bereikt is. Ook hebben we werk
uitgezocht voor in ons rapport waar we trots op zijn. Het rapport gaat na de
vakantie mee naar huis.

Nieuws van de overblijf

Graag willen wij op donderdag 22 maart tijdens de overblijf
palm paas stokken versieren. U mag voor 8 maart de palm
paas stokken inleveren bij Annita van Vliet of op school.
Alvast bedankt.

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.
De samenstelling
telling van de Medezeggenschapsraad Willibrord-Miland
Willibrord Miland bestaat nu uit
de volgende mensen:
Patrick Staring
voorzitter/ouder Willibrord locatie
Marieke Hendrix
secretaris/ouder Willibrord locatie
Tessa Agterhof
ouder Wlllibrord locatie
Barend Broen,
ouder Willibrord locatie
Lennie Bunnik
ouder Miland locatie
Thirza Achterberg
leerkracht Willibrord locatie)
Mirjam de Meijere
leerkracht Willibrord locatie

Vergaderdata en 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 MRMR
leden aan in of rond school!

Nieuws van de Rabofietstocht
Zaterdag 9 juni is de Rabo fietstocht.
De Milandschool heeft deelnemersnummer 83.
T.z.t. volgt
gt nog een reminder en meer informatie.

Nieuws van het verenigingenspel
Van
n de 77 teams is de Miland school geëindigd op de
gedeelde 11e plaats met 209 punten.
punten Volgend jaar is er op
zaterdag 26 januari weer een nieuwe editie van het spel.

Nieuws over het verkeer
In december is er een overleg geweest met 2 personen
namens Buurtcomité Stichtse Meije (gemeente Woerden), 1
persoon namens Stichting werkgroep Meijebelangen
(gemeente Bodegraven), juf Daisy namens school, Lennie
Bunnik namens de MR en Karin Beukers namens de OR. Er is
met elkaar gekeken wat er wenselijk is t.b.v. de verkeersveiligheid voor met
name de fietsende schoolkinderen. Hierbij is gekeken welke mogelijkheden er
zijn en wat juist niet haalbaar is. Hierover willen we graag met elkaar in gesprek
op dinsdagavond 27 maart van 20:00-21:30
20:00
uur. U krijgt hiervoor nog een
uitnodiging maar u mag de datum alvast in uw agenda zetten.

Nieuws van de gemeente
We hebben van de gemeente
emeente voor zowel de Miland als Willibrord
Willibrord
een totaalbedrag ontvangen van 15.000 euro. Dit geld is gegeven
om iets te doen aan startblokgelijkheid. De meeste scholen
besteden het geld aan schooljudo. Ook wij gaan dit doen omdat dit mooi past bij
onze visie op bewegen, sociaal-emotionele
sociaal emotionele ontwikkeling en iedereen er aan mee
kan doen. Alle groepen gaan volgend schooljaar judoën.

Nieuws van het traject van de ambitie
De werkgroep is heel druk bezig om iedereen in te delen en
kunnen woensdag 14 februari aangeven wie bij welk project is
ingedeeld en hoeveel auto’s er nodig zijn om de kinderen naar
hun project te brengen.

Wij feliciteren in februari:
17 februari
Lars
20 februari
Ian
29 februari
Elin
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:
16 februari
start Traject van de ambitie
16 februari
start voorjaarsvakantie
5 maart
rapport gaat mee
6 maart
VO gesprekken groep 8
7 maart
Streetwise verkeersles
14 maart
schoolgesprekken
15 maart
schoolgesprekken
15 maart
Kangoeroewedstrijd
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in week 11.
Kijkt u ook eens op de website https://www.willibrord-miland.nl

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

