Nieuwsbrief maart 2018
Nieuws van juf Wil en juf Daisy
De voorjaarsschoonmaak of grote schoonmaak werd aan
het einde van de winterperiode uitgevoerd en is een
beetje in onbruik geraakt. Op het moment dat de eerste
zonnestralen in het huis kwamen en men daardoor kleine
stofdeeltjes zag opwaaien, was het juiste moment
aangebroken om het hele huis eens goed schoon te maken.
Systematisch - kamerr voor kamer - ging men te werk.
Geen kamer bleef gespaard. Een voorjaarsschoonmaak nam meestal meerdere
dagen in beslag en was zeer zwaar werk. De oorspronkelijke noodzaak die
bestond uit onder andere kolenkachels, beperkte stofzuigmogelijkheden en meer
mensen
ensen in een huis maakte een voorjaarsschoonmaak noodzakelijk.
Schoonmaakacties in de lente kunnen uit gewoonte nog de voorjaarsschoonmaak
genoemd worden. Op de Miland is er momenteel meer sprake van een
‘voorjaarsvernieuwing.’ Voor de vakantie zijn de mannen
mannen van de firma Schouls
begonnen met een nieuwe damwand. Er is ontzettend hard gewerkt maar
maa vanwege
de vorstperiode en dat de vorst nog in de grond
gr
zat, wordt er deze week
‘aangevuld’ en naar verwachting is dat eind deze week gereed.
gereed. Het hekwerk zal
er dan nog niet opstaan, hier zit een levertijd van ca. 8 weken op. Deze zal later
gemonteerd worden. Zodra het veilig is om op te lopen zullen de screens voor de
ramen bij de onder- en middenbouw worden opgehangen. Ook op het schoolplein
wordt hard gewerkt om
m weer een fietsenstalling en een overblijfschuur neer te
zetten. Vorige week zijn de raamkozijnen op het dak
geverfd, evenals raamkozijnen bij de ingang en de
voordeur. Tijdens ‘NL Doet’ is de tuin opgeknapt en is de
nieuwe basket opgehangen. Is er misschien
missch
een
timmerman/vrouw die nog een keer de boomhut wil
nalopen? Wij zijn blij met deze vernieuwingen en hopen
dat er de komende maanden nog meer bij komt.

Nieuws uit de onderbouw
We zijn weer goed begonnen na de vakantie en al
weer hard aan het werk. Met de hele groep werken we deze week aan het thema
“lentekriebels” over relaties en seksualiteit. Ook kijken we veel naar buiten om
te zien hoe de damwand gemaakt wordt. We hebben hier al mooie tekeningen van
gemaakt. Komende week komt Ramon echt in groep 1 want donderdag is hij jarig
en wordt 4 jaar. Welkom in onze klas Ramon! Bij de peuters is Bink een nieuw
gezicht. Hij komt elke week op maandagochtend. Welkom Bink, we hopen dat je
het naar je zin hebt in onze groep!
De komende woensdagen komt Peter Keijzer in onze groep stage lopen en in april
komt hij ook nog een hele week. Voor de meivakantie is zijn stage in onze groep
alweer voorbij en gaat hij naar de bovenbouw. We hopen op veel leuke lessen van
meester Peter en afgelopen week is hij begonnen door ons een leuk
verkeersliedje aan te leren met muziek erbij van zijn gitaar. Het verkeersliedje
paste goed bij de leuke les van “Streetwise” van de ANWB die we vorige week
woensdag gedaan hebben. De groepen 1 en 2 hebben in de speelzaal van de
Willibrord een les gehad over verschillende vormen van verkeer en hoe je veilig
oversteekt en hoe je veilig in een autostoeltje moet zitten. Groep 3 ging met juf
Rosalie naar de ‘Sporthoeve’ om daar te leren hoe je veilig in een auto moet
zitten en ze mochten daar ook rijden met een echt autootje. Alle kinderen
hebben een mooi certificaat gekregen.
Vanaf volgende week gaan we werken aan het thema ‘bomen en planten’. Ook
werken we over lente en Pasen. Buiten is het plotseling ook al een beetje lente en
de eerste blaadjes aan de struiken beginnen uit te lopen en de eerste bolletjes
gaan bloeien. Wat fijn om te zien! We hopen ook in onze klas een beetje een
lentesfeer te maken met knutsels en werkjes. Heeft er nog iemand
‘moestuintjes’ van AH voor ons? Dan kunnen we ook echte plantjes laten groeien
in onze klas!
Naast al die thema’s en bijzondere lessen zou je haast vergeten dat de ‘gewone’
lessen in rekenen en taal ook doorgaan. Groep 3 is nog bezig met kern 8 van
Veilig Leren Lezen en blok 4 van rekenen. En ook groep 2 is bezig met rekenen,
taal en lezen en schrijven als voorbereiding op groep 3. Ook in groep 1 wordt aan
deze dingen gewerkt door veel ontwikkelingsmaterialen uit de kasten te doen
zoals bijvoorbeeld telwerkjes en rijmwerkjes, seriëren van dun naar dik, van
groot naar klein enzovoorts. Kom maar eens bij ons kijken!

Nieuws uit de middenbouw
Begrijpend lezen
Tijdens begrijpend lezen gaat het letterlijk om het begrijpen van een tekst. Dit
oefenen wij veel in de klas. Korte en lange teksten leren wij stap voor stap te
lezen en te begrijpen. We lezen de titel en bekijken de plaatjes bij de tekst. Dan
kunnen we de tekst voorspellen. We maken onder andere gebruik van de teksten
van nieuwsbegrip. Nadat we de tekst hebben gelezen, maken wij de vragen.

Boekvertelling/bespreking
Bijna alle leerlingen uit groep 4/5 hebben zich ingeschreven voor de
boekvertelling/bespreking. In de klas, naast de koelkast, hangen de
intekenlijsten.

Streetwise
Vorige week hebben wij les gehad van de ANWB. De leerlingen uit groep 3/4
hebben het gehad over veilig oversteken en waarom het belangrijk is om een
veiligheidsgordel om te doen. Om hier achter te komen, mochten de leerlingen
dit in een ANWB auto testen. Een pop zat zonder gordel en de bestuurder moest
opeens remmen. Het was erg interessant om in de auto te mogen zitten. De
groepen 5 en 6 hebben geleerd over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Ze mochten zelfs plaats nemen op de bijrijdersstoel
van een ANWB lesauto en mochten zelf remmen.

Tafels
Vanaf volgende week kunnen de leerlingen een tafel diploma halen. Groep 4 voor
de tafels van 1 t/m 5 en 10 en groep 5 voor de tafels van 1 t/m 12. We gaan de
komende periode heel hard oefenen om ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar
diploma haalt. Voor de leerlingen zou het goed zijn als ze de tafels niet alleen op
school oefenen, maar ook thuis.
Engels
De groepen 5 en 6 zijn begonnen met het hoofdstuk ‘Animals’. Dit gaat over
huisdieren en dieren uit de dierentuin. Maandag 16 april is de toets. Beide
groepen leren de woorden van Engels – Nederlands en van Nederlands – Engels.

Nieuws uit de bovenbouw
Deze week sluiten wij het thema ‘Zuid-Nederland’ af met
de toets. Tijdens de lessen hebben de leerlingen ook aan
spelletjes circuit gewerkt en die gaan we natuurlijk nog
een keer spelen. Ons volgende thema is ‘Bomen en
planten.’
Vorige week was de ANWB Streetwise les. De
fietstocht naar Bodegraven was voor sommige al een
behoorlijke beproeving en dan moesten we het parcours
nog doen! Gelukkig hadden we mooi weer en werd het
allerlaatste rondje op het parcours afgesloten op een
elektrische step.

Verkeer staat voor groep 7 en groep 8 deze maand goed op het programma want
we zijn ons aan het voorbereiden op het theorie gedeelte van het
verkeersexamen. Deze is op 5 april. We oefenen met proefexamens en leren
alles wat met het verkeer te maken heeft uit ons leerboekje.
We hebben een nieuwe kast gekregen om de
Chromebooks in op te bergen. Na schooltijd
hebben Mees, Lieke, Remco en Teun heel hard
geklust en ervoor gezorgd dat alles werkte.
Dank jullie wel!

Deze week is ‘De week van het geld.’ Het doel van deze
themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld.
Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de
basis gelegd voor een financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. ‘Wijzer
in geldzaken’ streeft naar structurele integratie van financiële competenties in
het onderwijscurriculum. Ter ondersteuning van deze doelstelling organiseert
‘Wijzer in geldzaken’ in 2018 de achtste editie van de Week van het geld.
Koningin Maximá heeft in de schouwburg van Den Haag de week geopend. Het
thema van deze week is ‘Wanneer ben je rijk?’ Iedere dag komt er een
onderwerp aan bod zoals keuzes maken, geld verdienen, geld sparen en geld
uitgeven. Ook besteedt de media er deze week veel aandacht aan.

Nieuws van het schaatsen
Het was een hele gezellige en sportieve middag op de ijsbaan. Alle schaatsouders
bedankt voor jullie hulp en hopelijk doen we dit volgend schooljaar nog een keer.

Nieuws van de overblijf
Donderdag 22 maart gaan wij tijdens de overblijf weer
Palmpaasstokken versieren. Deze keer zullen er geen tosti's
worden gebakken. Het is handig als de kinderen zelf
plakband hebben en de leerlingen van de bovenbouw ook een
nietmachine. Deze Palmpaasstok mogen de kinderen
meenemen naar de Palmzondag viering in de kerk. De viering begint om 9.30 uur
het is handig als je er iets eerder bent. Na afloop mogen de kinderen hun
versierde stok aan iemand geven die ziek is, of een beetje aandacht nodig heeft,
of iemand die je heel lief vind. Mocht je thuis nog een Palmpaasstok hebben
staan wil je die dan inleveren op school ze mogen verzameld worden in de hal van
de ingang. Wil je donderdag 22 maart helpen met het versieren van de
Palmpaasstokken meld je dan aan bij Rosita.
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 Willibode 10 basisschool Willibrord/Miland 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 van de Medezeggenschapsraad Willibrord-Miland bestaat uit:
Patrick Staring (voorzitter/ouder Willibrordlocatie)
Marieke Hendrix (secretaris/ouder Willibrordlocatie)
Tessa Agterhof ouder Willlibrordlocatie
Barend Broen, ouder Willibrordlocatie
Lennie Bunnik ouder Milandlocatie
Thirza Achterberg (leerkracht Willibrordlocatie)
Mirjam de Meijere (leerkracht Willibrordlocatie)
Vergaderdata (tijd: 19.30 tot 21.30 uur)
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!

Nieuws over lezen
Mees (Miland) en Charena (Willibrord) hebben onze locaties
vertegenwoordigd bij de tweede ronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd in Waddinxveen. Ze hebben het allebei
heel goed gedaan. Helaas niet door de naar de volgende
ronde, maar wel weer een mooier ervaring rijker.
Wie worden volgend schooljaar hun opvolgers?

Heeft uw kind moeite met lezen of dyslexie? Deze nieuwe boeken zijn zeer
geschikt om lekker te lezen en van te leren! Bestel ze bij de boekhandel, online
of reserveer ze in de bibliotheek. Veel leesplezier!
Een spannende gids uit het Rijksmuseum / Jørgen Hofmans
Informatief boek over kunst voor dyslectische lezers van 8-12
jaar. Wat weet jij van kunst? Ken je De Nachtwacht? Dat is
dat grote schilderij in het Rijksmuseum. Elk kunstwerk heeft
een verhaal. Met dit boek leer je meer over de spannende
avonturen van vroeger. Lees in deze gids alles Willibode 8
basisschool Willibrord/Miland over oorlog, strijd op zee en stoere helden die je
in het museum ontdekt.
Maffe sporten (die je nog niet kende!) / Daniëlle Schothorst
Informatief boek over sport voor dyslectische lezers van 8-12
jaar. Met kaas of in een bal de berg afrollen. Is dat een sport?
Ja, net als onderwaterhockey en olifantenpolo. Overal in de
wereld verzinnen mensen de gekste sporten. Een deel daarvan
is nu verboden, zoals enkels schoppen of dwergwerpen.
Gelukkig maar. Toch zijn er nog genoeg maffe sporten over. Kijk maar in dit
boek.
Oh la la, een boek vol mode / Elisa van Spronsen
Informatief boek over mode voor dyslectische lezers van 8-12
jaar. Hou jij van mode? Droom je van de catwalk? Hoe komt
iets in de mode? En waarom verandert de mode steeds weer?
Wil je alles weten over die wereld? Van Coco Chanel tot Viktor
en Rolf? Lees alles over stijl, trends en merken in dit boek.

Wat slim, een robot! / Rian Visser
Informatief boek over robots voor dyslectische lezers van 8-12
jaar. Een robot kan alles! Van koeien melken tot helpen bij het
genezen van mensen. Er komen steeds meer robots. Sommige
lijken zelfs echt op mensen. Is dat goed of slecht? Ontdek alles
over robots en drones. Zou jij er eentje in huis willen?
Enter de game zone (als je durft) / Monique van Hest
Zelf gamen is leuk. Er álles over weten nog leuker! Dit boek voor
nieuwsgierige kinderen met dyslexie (8-12 jaar) staat vol met
coole weetjes over gamen. Aantrekkelijk vormgegeven met leuke
strips, grappige foto's en boeiende infographics. Ben jij ook
verslaafd aan gamen? Dan is dit boek perfect voor jou. Het staat
bomvol met coole weetjes. Zo kostte de duurste game ooit wel 200 miljoen euro.
Die worden dan ook getekend door de beste artiesten. Wil jij weten wat het
eerste computerspel was? En heb je altijd al zelf een game willen maken? Sla dan
snel dit boek open!
Survival, zo doe je dat / Ruben Prins
Komt uit de serie Zoeklicht dyslexie informatief voor kinderen
van 8-12 jaar. Deze boeken zijn makkelijk te lezen door het
lagere AVI-niveau, de mooie vormgeving en het getinte papier.
Hoe kun je overleven op een onbewoond eiland? Hoe vind je de
weg terug uit het donker oerwoud? Kun jij blijven leven op een
vlot op zee? Hoe vind je water in een snikhete woestijn? En hoe
overleef je een ijskoude sneeuwstorm? Dit boek geeft je alle antwoorden.
Dansen is stoer, man! / Sanne de Bakker
Dansen alleen voor meisjes? Nee, joh! Dansen hoort óók bij
jongens. Hiphop, popping . je leest er alles over in dit stoere
boek voor dyslectische kinderen van 8-12 jaar. Wist je dat er
een land is waar agenten balletles krijgen? Zo leren ze zich
mooier bewegen als ze het verkeer moeten regelen. Dansen
hoort echt bij ons. Denk maar aan hiphop of popping. En rolstoel-dans, ballet,
volksdans en tapdans. Dansen deden mensen al in de oertijd. Lees er alles over in
dit boek.
Nieuws van de Rabofietstocht
Zaterdag 9 juni is de Rabo fietstocht.
De Milandschool heeft deelnemersnummer 83.
T.z.t. volgt nog een reminder en meer informatie.

Nieuws van de Coop
Afgelopen jaar hebben wij meegedaan als
Coop Bremmer aan een wedstrijd om een
Schoolplein 14 te winnen voor een school in buurt.
Nu hebben wij deze gewonnen en mogen wij deze weg geven. Nu willen wij iedere
school een eerlijke kans geven door challenge tegen elkaar met de drie de
scholen hier in de buurt.
Wat is Schoolplein14?
Door de realisatie van Schoolplein14 op basisscholen uit zowel het regulier als
speciaal onderwijs stimuleert de Cruyff Foundation kinderen om samen te
sporten en te spelen tijdens en na schooltijd. Met Schoolplein14 worden
schoolpleinen weer aantrekkelijk gemaakt door in samenwerking met de school en
leerlingen lijnen en kleurvakken (coatings) op de grond en muur aan te brengen.
Op deze manier worden op natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen
gestimuleerd. Coop Supermarkten is partner van de Cruyff Foundation en steunt
de foundation o.a. in hun projecten voor Schoolplein14.
Coop Bremmer Zegveld won een wedstrijd die werd gehouden onder
verschillende Coop vestigingen. Zij wonnen de financiering voor een Schoolplein14
in Zegveld of omgeving! Daarom mag Coop Bremmer Zegveld drie basisscholen
uitdagen om kans te maken op een bijzondere financiering voor een
Schoolplein14! De kosten voor zo’n Schoolplein14 zijn €8.000,-.
Coop Zegveld heeft een bedrag van maar liefst €8.000 gewonnen, waarmee ze de
aanleg van een Schoolplein14 financieren.
Maar wat houdt de challenge in??!!
Kom allemaal (kinderen en ouders) op zaterdag 21 april naar Coop Bremmer
Zegveld en neem plaats op de tandem/hometrainer. Degene die de snelste
tijd neerzet, haalt het bijzondere financiering aanbod binnen voor zijn/haar
school.
We hopen jullie allen op zaterdag 21 april in actie te zien op de
tandem/hometrainer!
En nog een link naar een youtube filmpje over de aanleg:
https://www.youtube.com/watch?v=foiVftS1KpY

Rondje Zegveld
Zoals jullie misschien wel weten hebben we in 2017 voor het eerst rondje
Zegveld georganiseerd de opbrengst daarvan ging toen naar mijn
Muskathlon/Compasion. Het evenement was een groot succes nu willen we het
voor de 2e keer gaan organiseren. Ditmaal op zaterdag 7 april. De opbrengst van
rondje zegveld 2018 willen we geven aan het Thomas huis Zegveld.
Doekoe’s sparen
Vanaf maandag 19 maart tot en met zondag 22 april kunnen klanten bij Coop
weer meesparen voor gratis sport- en spelmaterialen voor de school. Coop
klanten ontvangen tijdens de actieperiode Doekoe-munten bij aankoop van
geselecteerde actieproducten. Hoe meer Doekoe, hoe groter het bedrag dat de
school ontvangt om sport- en spelmaterialen te kopen.

Met vriendelijke groet, Bart & Piet Bremmer Coop Zegveld

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 uur. U heeft hiervoor een uitnodiging
gekregen. Wilt u het antwoordstrookje deze week inleveren?

Nieuws van het traject van de ambitie
Alle trajecten zijn inmiddels van start gegaan. Er wordt
gekookt, toneel gespeeld, muziek gemaakt,
geprogrammeerd, geknutseld en stage gelopen bij de
Jumbo. Iedereen heeft het erg naar zijn zin. Ook met
het vervoer naar de Willibrord gaat het de goede kant
op. Op het raam van de middenbouw kunt u zien op welke
data we nog 1 of meerdere auto’s nodig hebben. Alvast
bedankt!

Wij feliciteren in maart:
5 maart
Sanne
5 maart
Niels
6 maart
Tessa
9 maart
Manon
15 maart
Ramon
31 maart
juf Daisy
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:
14 maart
schoolgesprekken
15 maart
schoolgesprekken
15 maart
Kangoeroewedstrijd
16 maart
tennisles groep 3 t/m 8
16 maart
Traject van de ambitie
23 maart
groep 1/2 vrij
23 maart
Traject van de ambitie
27 maart
verkeersavond
28 maart
Grote Rekendag
29 maart
Paasviering
30 maart
Goede Vrijdag, leerlingen zijn vrij
2 april
Tweede Paasdag, leerlingen zijn vrij
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in week 14.
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

