Nieuwsbrief november 2018
Nieuws van juf Wil en juf Daisy
‘De Miland, dat zijn wij samen !’
In de afgelopen weken was de verbondenheid in de school voelbaar en merkbaar.
De band tussen school, leerlingen en ouders/verzorgers maakt ons tijdens
allerlei activiteiten en gebeurtenissen sterker en laat zien dat we bij elkaar
horen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat verbondenheid
gelukkiger maakt en betere resultaten oplevert. Op onze school is verbondenheid
een belangrijke kernwaarde en is het ook een belangrijk uitgangspunt in het
onderwijs: het leren van en met elkaar.
Vorige week was er de jaarvergadering van de OR. Het was een goede en zinvolle
bijeenkomst waar de ouderraad iedereen meenam in een terugblik op het
afgelopen jaar, de financiën besprak en nieuwe leden werden voorgesteld.
Voor de vakantie waren de schoolgesprekken. De leerlingen van groep 3 tot en
met 8 waren bij deze gesprekken aanwezig. Ook was er een nieuw startformulier
waarop de leerlingen een heleboel vragen konden beantwoorden. Het doel van het
gesprek is de betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces te
vergroten en te delen met ouders/verzorgers en de leerkrachten. Alle leerlingen
hebben nieuwe leerdoelen geformuleerd en gaan deze aanpakken en realiseren.
Wij zijn trots op ze en we wensen hen succes!
De teamleden hebben afgelopen weken allemaal een laptop ontvangen, omdat we
per 1 januari 2019 gaan werken zonder server en een laptop is dan gemakkelijker.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor het Oudercafé op woensdag 21
november. We hebben de thema’s in kaart gebracht en u kan zich inschrijven
voor een workshop. Alle ouders van de locaties Willibrord en Miland worden
uitgenodigd. We verwachten een grote opkomst.
U leest, we zijn verbonden, vormen met elkaar een keten, delen, zijn saamhorig,
zijn een combinatie en vooral versterken elkaar met als doel om voor iedere
leerling eruit te halen wat erin zit.

Nieuws uit de onderbouw
Het peutergroepje
De afgelopen periode was een wenperiode . Wennen aan elkaar en de andere
kinderen, wennen aan de juffen, aan het dagritme en aan de regeltjes. Iedere
maandagochtend starten we even in de kring. De kinderen kunnen dan een boekje
kijken of ze hebben nog de tijd om afscheid te nemen. In de kring zingen we het
liedje van de dagen van de week en we tellen tot de dag van de maand.
Daarna gaan de peuters met de kinderen van groep 1 naar de Kinderkeet. Meestal
staan de tafeltjes klaar voor een gezamenlijke activiteit. Voor de herfstvakantie
hebben we de boekjes van Dribbel gelezen. Deze boekjes spreken erg aan omdat
er weinig tekst in zit en er op iedere bladzijde een flapje zit om open te doen.
Jonge kinderen genieten van de verhaaltjes en de herhaling. Zo kunnen ze met
elkaar de boekjes ‘lezen’. Het thema verstoppen sloot goed aan bij ‘de flapjes’ en
daarom hebben we ook allerlei verstopspelletjes gedaan. Vorige week stonden er
puzzels op de tafels en kon ieder op zijn niveau puzzelen. Afgelopen maandag
heeft groep 3 voorgelezen en hebben we het spelletje “Muisje, muisje ,waar zit
je?” gedaan. De kinderen die al wat langer op school zijn snappen al iets van het
tikken en gepakt worden maar de peuters vinden het prachtig om achter elkaar
aan rond te rennen.
Om 9.20 uur is het tijd om naar de groep te gaan. Daar mogen de peuters kiezen
wat ze willen doen, op het kleed met constructie, in de bouwhoek, in de huishoek
of een spelletje uit de kast. Maar deze week mochten ze eerst met de juf samen
een herfstblad verven met sponsjes. Dat was wel spannend; wel of geen schort
aan, mag je vieze vingers krijgen, mag je alle kleuren gebruiken? Heel
voorzichtig, eerst samen en toen alleen! Leuk om te zien hoe zo’n eerste
verfwerkje lukt en trots mee naar huis gaat!
Na het eten en drinken gaan we altijd buiten spelen. Jassen aan, sjaals om want
buiten spelen is gezond. Er wordt wat afgefietst, zand geschept, gereden met
een kar, blaadjes gezocht en helikoptertjes verzameld. Vorige week was het te
koud en te nat en toen hebben we met 3 groepen( 1-2 en de peuters) spelletjes
gedaan in de Kinderkeet. Trampoline springen, pittenzakjes gooien en als een
paardje over de stokken springen.
Wat doen de peutertjes hun best en wat zijn ze al gewend aan hun groep!

We werken de komende weken rondom het thema ‘herfst’. We kijken naar het
weer in de herfst en leren allerlei begrippen die daarmee te maken hebben zoals:
het is (on)bewolkt, het is mistig, het is zonnig, het vriest, het waait, het stormt,
het regent. We kijken naar het weerbericht en leren liedjes over het weer en de
herfst. We hebben een mooie weerkalender gemaakt waarop we kunnen aangeven
met een pijl welk weer het is. Deze krijgen de kinderen mee naar huis zodat ze
ook thuis hierover bezig kunnen zijn. We zijn ook bezig met de dieren in de
herfst; sommige doen een winterslaap, sommige leggen een wintervoorraad aan
en sommige vogels trekken weg. Meteen dezelfde dag dat we het hierover
hadden gehad in de klas zagen we een mooie V van ganzen over ons heen vliegen!
We leren ook over de bomen en hun vruchten en maken een mooie herfsttafel in
de klas. Wie iets moois gevonden heeft dat er bij hoort mag het mee naar school
nemen.
Groep 3 is bezig met kern 3 van Veilig Leren Lezen en we leren in deze kern: ng
zoals in bang, nk zoals in bank, sch zoals in school, de –b en –d aan het eind van
een woord zoals in heb en bad, en woorden met 2 medeklinkers aan het begin én
aan het eind van een woord, zoals in ‘ sterk’. Met rekenen gaan we versneld door
blok 3 heen. We werken aan ‘spiegelen’; met echte spiegels kijken we hoe dit
werkt en we kunnen dat ook zonder spiegel. Ook kunnen we daarmee
hoeveelheden verdubbelen. Ook zijn we bezig met klokken 1,2 of 3 uur vroeger
of later zetten. En we maken splitsflats, dan schrijven we alle splitsingen tot 10
op.
Groep 3 gaat aanstaande vrijdag met de middenbouw mee naar een
muziekvoorstelling en maandagochtend 12 november gaan ze met groep 3 van de
Willibrord ‘boeken zoeken’ in de bibliotheek. We worden deze ochtend om 9 uur
verwacht in de bibliotheek en willen daarom meteen om half 9 vertrekken.
Omdat juf Anja dan alleen met groep 1,2 en de peuters op school blijft zouden
we graag een ouder in de klas erbij willen hebben om haar te helpen deze morgen
tot ongeveer 10.15 uur. Graag horen we wie er zou kunnen helpen.

Nieuws uit de middenbouw
Vorige week hebben wij een brief ontvangen van
een weerman en weervrouw. Zij gaan staken, omdat ze
vinden dat iedereen altijd klaagt over het weer. Aan de middenbouw de vraag of
zij het weer kunnen presenteren. Hiervoor moeten wij wel weten wat we moeten
presenteren. We gaan kijken naar de neerslag, windrichting, windkracht en
temperatuur.
Rekenen
Wij zijn begonnen met blok 2 van rekenen.
Op het witte bord in de klas, hangen de nieuwe doelen.
Groep 4:
In groep 4 leren kinderen de telrij tot 100. Ze moeten kunnen doortellen en
terugtellen vanaf verschillende getallen onder de 100. Bijvoorbeeld:
33 – 34 – 35 – 36
67 – 68 – 69 – 70
Niet alleen gewoon terugtellen en doortellen is belangrijk, maar ook kunnen
tellen met sprongen van bijvoorbeeld 2 en 5.
18 – 20 – 22 – 24
82 – 84 – 86 – 88
15 – 20 – 22 – 24
82 – 84 – 86 – 88
En er wordt ook terug- en doorgeteld met minder makkelijke sprongen van 3, 4,
6, 7, 8 en 9. Bijvoorbeeld:
3 – 6 – 9 – 12
7 – 14 – 21 – 28
21 – 30 – 39 – 48
Er wordt gewerkt met de getallenlijn. De kinderen kunnen getallen tot en met
100 plaatsen op een getallenlijn.
Groep 5:
In groep 5 leren de kinderen optellen en aftrekken tot 1000.
Om te kunnen rekenen tot 1000 is het belangrijk dat kinderen:
* In het getallengebied van 0 tot 1000 vanaf een willekeurig getal verder kunnen
tellen met sprongen van hetzelfde getal. Bijvoorbeeld met een sprong van 100:
600, 700, 800, 900, enzovoorts. Of bijvoorbeeld met een sprong van 2: 996,
998, 1000, 1002, enzovoorts.

* Getallen tot en met 1000 op de getallenlijn kunnen zetten.
* Getallen in de juiste volgorde kunnen zetten van klein naar groot en van groot
naar klein.
* Een getal tot het volgende honderdtal kunnen aanvullen. Bijvoorbeeld 570 + … =
600
* Getallen tot en met 1000 kunnen splitsen en samenstellen. Hierbij gaat het
erom dat ze kunnen werken met eenheden, tientallen en honderdtallen.
Groep 4 spelling
Deze week zijn we begonnen met blok 3.
In het derde blok gaan we de volgende regels leren:
Week 1:
* 3 medeklinkers achter elkaar: barst, korst, streep
Week 2:
* Eer-oor-eur woorden: beer, gehoor, zeurt
week 3:
* Woorden met een f of v: veer, feest
* Kleefletters: helm, half
Groep 5 spelling
Week 1:
* Eeuw, ieuw, uw woorden: schreeuwen, zwaluwen, nieuwsgierig
week 2:
* Woorden met ng of nk, we schrijven nooit ngk: ringen, planken
week 3:
* Woorden die eindigen op een d of t. Om daar achter te komen maken we de
woorden langer: hond, krant
* Woorden met een s of z

Hallo mijn naam Anne-Lynise mijn leeftijd is 18 jaar.
Ik woon in Woerdense Verlaat. Mijn hobby is paardrijden.
Ik kom vanaf 13 november in de klas 4-5 stage lopen op
dinsdag en op donderdag. Eerst heb ik mijn vmbo-kader
diploma gehaald en ben daarna vmbo-theorie gaan doen op dit moment doe ik
onderwijsassistente en wil hierna graag door naar de PABO.
In 2015 heb ik al eerder stage gelopen in de Meije in groep 1-2. Ik kijk er
ontzettend naar uit om stage te komen lopen.
Tot snel!

Nieuws uit de bovenbouw
Wij zijn begonnen aan het thema ‘Het weer.’
De vragen die we daarbij gaan beantwoorden zijn:
- Schrijf 5 onderwerpen op die in het weerbericht
worden verteld.
- Waarom hebben we dag/nacht en zijn er seizoenen?
- Ken je de klimaten en de kenmerken?
- Hoe komt het dat het waait?
- Wat is een wolk en geef drie voorbeelden van neerslag.
Omdat begrijpend lezen heel erg belangrijk is, doen we dit twee keer in de week.
We hebben een lesmethode: Lezen in Beeld. Elke les oefenen we met een lesdoel
en oefenen we strategieën om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
De komende weken zijn de lesdoelen voor groep 7 en 8:
 Je leert vooruit te denken bij het lezen.
 Je leert te letten op signaalwoorden als maar, want, toch, dus, daarom,
omdat, zodat, als, hoewel en ook al.
 Je leert te letten op signaalwoorden als ten eerste, ten tweede,
bovendien, zelfs, zowel……als, niet alleen en maar ook.
Na iedere les oefenen we met het huiswerk het geleerde doel.
Iedere vierde week is er dan een toets.
Elke donderdag doen we Nieuwsbegrip met interactieve leeslessen en
contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Van te voren bedenken we over
welk nieuwsitem de les kan gaan. Afgelopen week ging het bijvoorbeeld over de
wintertijd discussie. Leerlingen maken oefeningen en toetsen op papier. We
werken op twee verschillende niveaus. In de lessen worden de afzonderlijke
strategieën expliciet aangeleerd en geoefend:
 Ophelderen van onduidelijkheden
 Voorspellen
 Vragen stellen
 Verwijswoorden
 Verbanden leggen
 samenvatten
Voor of na de les kijken we ook een filmpje van
Jeugdjournaal over het onderwerp.

Nieuws van JEUGD EHBO
Dit schooljaar mogen wij, de EHBO vereniging De MeijeZegveld, weer EHBO lessen aan de kinderen van groep 7 en 8
verzorgen. Tussen de herfst- en kerstvakantie op
vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur krijgen de kinderen
de beginselen van de EHBO. Ze leren hoe te handelen bij
kleine ongevallen zoals een bloedneus, voorwerp in het oor, bewegingsletsels
zoals een botbreuken, kneuzingen en verstuikingen, verschillende verbanden aan
te leggen, temperatuurletsels zoals oververhitting en onderkoeling, en
stoornissen in de ademhaling en bewustzijn. Alle kinderen krijgen van de EHBO
vereniging een theorie- en een werkboekje waarin de stof beschreven staat.
Daarnaast zullen we ook veel oefenen zoals de noodvervoersgreep van Rautek, de
Heimlich en verbanden aanleggen.
Om dit alles goed te laten verlopen, zou het fijn zijn als er per middag 1 of 2
ouders zijn die ons zouden willen helpen. Je hoeft daarvoor EHBO achtergrond
te hebben. Opgeven kan bij Annita van Vliet.
Op vrijdagmiddag 14 december doen de kinderen examen. Voor het examen
zouden we nog 2 tot 4 hulpouders kunnen gebruiken. En vanaf ongeveer 14.50 uur
zijn alle ouders welkom bij de certificaat uitreiking. We hopen natuurlijk dat alle
kinderen slagen voor het EHBO diploma.

Nieuws van het Nationaal Schoolontbijt
In de bijlage treft u informatie aan over het Nationaal
Schoolontbijt op donderdag 8 november 2018. Met de hele school
doen wij mee met dit gezonde ontbijt en willen wij u vragen om
bord, bestek en beker mee te geven aan uw kind(eren).
Voorzien van naam! Tevens mogen de leerlingen (als zij dit leuk vinden) in pyjama
naar school komen. Groep 4/5 van de locatie Willibrord is uitgenodigd om bij de
burgemeester op het gemeentehuis in Bodegraven te komen ontbijten. Wat leuk!
Als er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag.

Nieuws van de Sint
‘Hoor, wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen……’
De pepernoten liggen al een tijd in de winkel en
speelgoedwinkelboeken vallen alweer in de brievenbus. Een leuke
tijd, waarin de Sint het gesprek van de dag is. Hoe vervelend het ook is, op enig
moment zal het geheim van Sinterklaas de belevingswereld van je kind
binnendringen. Maar alleen wanneer je kind daaraan toe is. Om grote
teleurstellingen op school te voorkomen, vragen wij aan de kinderen die niet
meer in Sinterklaas geloven, hun mond te houden en mee te doen in het verhaal.
Wilt u hier thuis over praten en dit afspreken? Bedankt!

Nieuws van de tuingroep:
De tuingroep zoekt nog mensen die willen helpen!
Wat houdt dit in:
1x in de 2 maanden een uurtje onkruid wieden in de
tuin voor de school en het stukje bij het schoolplein. Af en toe zal er ook wat
gesnoeid moeten worden tijdens dit uur.
Wat heb je nodig?: Enthousiasme en een uurtje tijd voor school. Gereedschap is
aanwezig.
Wat krijg je?: Frisse lucht, een fris hoofd, goede moed, een kop koffie of thee
en gezelligheid!
Hoe en wanneer?: Er wordt een rooster gemaakt. Als je aangeeft op welke dag je
welk uurtje kan (dit kan om half 9 zijn, maar ook om 14.00 of 11.30 op woensdag),
gaan wij een schema maken.
Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe minder vaak je aan de beurt bent.
Het streven is om per keer 3 a 4 mensen in te delen. Des te eerder ben je klaar.
Kortom: meld je snel aan! Spreek me aan of stuur een berichtje.
Groeten Els van Dam

Nieuws van de doppen: herhaald bericht
Wij bedanken iedereen die de afgelopen jaren mee heeft
gespaard met de KNGF doppenactie. Wij stoppen met de actie
maar u kunt uw doppen nog wel inleveren op de locatie
Willibrord.

Nieuws van de deur: herhaald bericht
Nog even ter herinnering: de leerlingen zijn vanaf 8.20 welkom op
school. Liever niet eerder naar binnen om alvast een tas uit te
pakken of een jas op te hangen.
Toch iets eerder dan 8.20? Nog even buiten spelen!

Wij feliciteren in november:
1 november
Liam
2 november
Erik
15 november
Olivia
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:
Donderdag 8 november
Vrijdag 16 november
Woensdag 21 november
Vrijdag 30 november

Nationaal Schoolontbijt
groep 1/2 vrij
Oudercafé
groep 1/2 vrij

Nieuws over de bijlagen:
Nationaal Schoolontbijt 2018
Webinar ‘Pubers zijn leuk’
Kalsbeek ‘Zaalvoetbal cup.’
Verslag van de MR
Artikel ‘Scheiden wat doet dat met je kind.’
Boekentips
Sport Gouda

Vakanties schooljaar 2018-2019:
Kerstvakantie: Halve dag op 21 december 2018 en dan tot en met 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie:18 februari tot en met 1 maart 2019
Meivakantie: 29 april tot en met 10 mei 2019
Start zomervakantie: 19 juli 2019 vanaf 12.00 uur
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in week 49.
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

