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Nieuwsbrief mei 2017
We zijn van start gegaan met de laatste periode tot de zomervakantie.
Een drukke tijd met nog van alles op de planning.
In deze nieuwsbrief leest u weer de belangrijkste info voor de maand april
Veel leesplezier.
Team CBS De Wieken

Algemeen
Schoolgeld
Binnenkort gaan we op schoolreis. We hebben nog niet van alle kinderen het schoolgeld binnen. Het
bedrag is € 50,00 voor het schooljaar 2016/2017. Nog niet betaald? Wilt u het geld dan z.s.m.
overmaken of contant betalen bij juf Cisca of juf Saskia.
Medezeggenschap (MR)
Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar 2 ouders/verzorgers die zich kandidaat willen stellen. U
kunt zich aanmelden bij juf Ingrid Poppeliers voor maandag 15 mei a.s..
Vandaag heeft u hier ook een officiële brief over gekregen, daar staat meer informatie in.
Deze brief zit ook digitaal bij deze nieuwsbrief.
Herinrichting Schrijversbuurt
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het opknappen van de wijk rondom de school. De aannemer
heeft laten weten dat er helaas vertraging is opgelopen. Hierdoor zal de Westfrankelandsestraat ter
hoogte van de school niet aan het begin van de zomervakantie aan de beurt zijn, maar pas in het
najaar 2017. Uiteraard zullen zij in overleg met de school er alles aan doen om de overlast te
beperken.
Inschrijving nieuwe leerlingen
Heeft u een jonger broertje of zusje van 2 jaar of ouder dat nog niet is ingeschreven op onze school,
wilt u dit dan z.s.m. doen? Zo kunnen we van tevoren goed inschatten hoeveel groepen er in de
onderbouw geformeerd moeten worden in de komende paar jaar. Het aantal leerlingen op school
stijgt komend schooljaar 2017-2018 met 8%, hier zijn wij uiteraard heel blij mee! Wij hopen deze
groei te kunnen voortzetten.
Hemelvaartvakantie
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei is het Hemelvaartvakantie, de kinderen zijn dan vrij.
Borden en schalen
In de koffiekamer staan nog een aantal borden en schalen van ouders die geholpen hebben met
bakken bij de pannenkoekendag/paasfeest. Mist u nog een bord of schaal, kijk even of hij erbij zit.
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Schoolreis
Donderdag 1 juni gaat groep 1 t/m 8 op schoolreis. Ook dit jaar
hebben we gekozen voor een plek waar zowel de kleuters als groep
zich kunnen vermaken, waardoor we met z'n allen op schoolreis
kunnen. Waar we naar toe gaan, houden we nog heel even geheim.
Morgen, dinsdag 9 mei, gaan de kinderen dit namelijk zelf
'ontdekken'. Hierna leest u op Facebook wat de bestemming is.

8

Voor de groepen 1 t/m 6 zijn we op zoek naar ouders die een groepje zouden willen begeleiden. U
kunt zich hiervoor opgeven via de mail: danielledenissen@siko.nl
Wilt u erbij vermelden uit welke groep u een groepje zou willen begeleiden? Verder zou het prettig
zijn als één begeleider met eigen auto zou willen reizen, zodat we indien nodig een auto tot onze
beschikking hebben. Als u dit geen probleem vindt, kunt u dit ook aangeven in de mail.
U kunt zich opgeven t/m maandag 15 mei. Indien er teveel aanmeldingen zijn, zijn wij genoodzaakt te
loten. U hoort uiterlijk 19 mei, via de mail, of u in- of uitgeloot bent.
We vertrekken donderdag 1 juni om 8.30 uur. We verwachten tussen 17.15 uur en 17.30 uur terug te
zijn op school. Dit is echter afhankelijk van het verkeer. U kunt die dag op Facebook volgen hoe de
terugreis verloopt en wat de verwachte aankomsttijd is.
Verdere informatie over de schoolreis ontvangt u later nog per mail.

Knikkerbanen bouwen!
Wat zijn er veel wc-rollen, doosjes en keukenrollen gespaard.
We kunnen gaan bouwen!
Het plan is, om vanaf dinsdag 6 juni, een aantal (dinsdag)middagen
met de knikkerbanen aan de slag te gaan. Alle groepen doen mee.
De laatste dinsdagmiddag, dinsdag 27 juni, kunt u de knikkerbanen
bewonderen. Zet u de datum alvast in uw agenda?
De komende weken bereiden we de techniek les (knikkerbanen) voor,
zodat de kinderen leren hoe ze een goede knikkerbaan kunnen
bouwen.
Wat we nog missen:
Een goede basis voor een knikkerbaan is een plankje (a4-formaat of net iets groter).
Wie kan ons aan een stapel plankjes helpen?
We horen het graag van u!
Kunt u ons helpen aan plankjes, heeft u suggesties, of vragen?
Mail ons gerust even, of spreek ons aan!
juf Danielle - danielledenissen@siko.nl
juf Carla - carlavanthoff@siko.nl

Christelijk basisonderwijs

Westfrankelandsestraat 152
3117 AZ Schiedam
010-4261885

www.bs-de-wieken.nl
info@bs-de-wieken.nl
directeur: S.I. Mak

Vanuit de groepen

Groep 1/2
Maandag 8 mei is Mia Zoe Bella bij ons in de groep gestart. Dinsdag 9 mei starten Kick Diekema en
Noah Diekema bij ons.
Mia Zoe, Kick en Noah, welkom in groep 1/2!
Myra Kachramanian komt deze maand eerst wennen en zal uiteindelijk ook starten bij ons, gezellig
hoor! Myra, alvast welkom!
De laatste periode gaan we in de groep werken over de
dierentuin. Juf Ingrid heeft al heel veel verteld over de apen in
Kameroen en nu kunnen we misschien wel een apenhok
maken in de groep.
Heeft u spullen die we kunnen lenen en/of mogen gebruiken
bij dit thema, graag!
U kunt denken aan dierenkleding, een werkoverall, kaplaarzen,
kooien, grote knuffeldieren enz. enz.
Misschien kent u iemand die in de dierentuin werkt of heel
veel van een bepaald dier af weet en er iets over zou kunnen en willen komen vertellen in de groep.
Denkt u eraan dat u het portfolio weer mee terug neemt naar school?

Groep 3
Na de meivakantie zijn we gestart met het thema museum. We praten, lezen, zingen en spelen over
allerlei dingen die met het museum te maken hebben. Ook maken we ons eigen museum in de klas.
In groep 3 gaan we de komende tijd vooral oefenen met woorden met 2 lettergrepen. Uw kind leert
hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk','bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig', 'schui-ven', 'be-doel' en
'hel-ling' worden gelezen. Het ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel 'stukjes van woorden'
worden genoemd. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en uw worden
geoefend.

Groep 4
We zijn nog steeds bezig met ons thema over “Het Lichaam”.
Er valt nog een hoop te leren en te ontdekken dus we gaan hier nog even mee verder.
Met rekenen zijn we gestart in blok 8. In dit blok houden we ons onder andere bezig met: de telrij tot
1000, optellen en aftrekken door splitsen van tientallen en enen, oppervlakte, verder oefenen met
geld rekenen, lezen en maken van een grafiek etc.
Met spelling zijn we hard aan het oefenen met onder andere de “molen” en “mollen” woorden. Dat
zijn best pittige categorieën, maar het gaat er steeds beter in zitten.
Daarnaast blijven we ook veel herhalen wat de afgelopen tijd aan de orde is gekomen.
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Groep 5/6
In deze periode gaan de leerlingen van groep 5/6 aan de slag met het project “Over de tong”. Hierbij
leren de leerlingen welke smaken er zijn. Daarnaast leren ze dat de smaken die je proeft niet allemaal
op dezelfde plek van de tong worden opgemerkt.
Inmiddels zijn wij ook al begonnen met het thema “Oorlog en vrede”. We verwachten een erg
leerzame periode!
Met spelling gaat groep 5 in het laatste blok de regels van geit, lachen, stripboek en de mollen en
molen regels herhalen. Groep 6 leert in het laatste blok de werkwoordregels in de verleden tijd en de
regel van etalage. De regels van politie, stripboek en gladheid worden in groep 6 herhaald.
De leerlingen van groep 5 leren met taal hoe je informatie op internet opzoekt. Ook leren ze dat een
woord is samengesteld uit verschillende lettergrepen. Met taal leren de leerlingen van groep 6 hoe je
een korte samenvatting schrijft en hoe je een e-mail schrijft. Daarnaast wordt de directe en de
indirecte reden herhaald.

Groep 7/8
cito-toetsen
Voor de meivakantie hebben we in groep 7 de cito-entreetoets en in groep 8 de cito-eindtoets
gemaakt. Diezelfde week zijn de verschillende antwoordformulieren opgestuurd.
Zodra de resultaten van de toetsen binnen zijn, hoort u natuurlijk van ons.
De kinderen van groep 8 krijgen de uitslag, in een envelop, mee naar huis.
Met de ouders en kinderen van groep 7 maken we een afspraak om het resultaat van de citoentreetoets te bespreken. U krijgt daarvoor nog een uitnodiging van ons.
spreekbeurt
Alle kinderen van groep 7/8 hebben een onderwerp gekozen voor hun
spreekbeurt. Juf Natasja heeft zelf een spreekbeurt gehouden en de
kinderen hebben een infoblad meegekregen naar huis.
De komende weken zijn alle kinderen ingepland voor hun spreekbeurt.
Vraagt u er thuis naar wanneer uw zoon/dochter zijn/haar spreekbeurt
heeft?
Natuurlijk is het prima als u uw kind bijstaat tijdens het voorbereiden
van de spreekbeurt. Het is wel de bedoeling dat de kinderen vooral zelf
op zoek gaan naar informatie en er hun eigen verhaal van maken. Als je
een spreekbeurt houdt, is de presentatie belangrijk. Laat uw kind
zijn/haar spreekbeurt ook voor u houden en geef dan gerust tops en
tips!
thema oorlog en vrede
We hebben het voor de vakantie al even gehad over 4 en 5 mei; de dodenherdenking en
bevrijdingsdag. De komende weken werken we verder aan het thema, we behandelen o.a. de eersteen tweede wereldoorlog
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Deze maand ook nieuws wat vooral bedoeld is voor groep 8:
De meivakantie zit er op, dat betekent voor groep 8 dat hun laatste periode op hun basisschool is
aangebroken!
De komende weken zijn we natuurlijk ook nog aan het werk, we zorgen er voor dat we alle methodes
uit hebben als we afscheid nemen.
Maar daarnaast gaan we ook aan de slag met onze musical.
Voor de meivakantie hebben we met elkaar besproken hoe we ons afscheid van de basisschool voor
ons zien. Het allerleukst vinden we het als we met onze eigen groep een musical kunnen opvoeren.
Na veel zoekwerk is het gelukt om een musical te vinden, die goed geschikt is voor onze groep.
Na de meivakantie gaan we aan de slag met het voorbereiden van de musical: we verdelen de
rollen, we gaan aan de slag met het leren van de teksten, de liedjes, het schilderen van decors enz.
We zijn heel blij dat Ferry en Hélène van Leeuwen (de ouders van Lisanne van Leeuwen , die vorig
jaar in groep 8 zat) bereid zijn om te helpen met het voorbereiden van de musical.
Maar we hebben meer hulp nodig!
Als u als ouder van de kinderen van groep 8 het leuk vindt om ons te helpen bij de voorbereidingen,
graag!
We zijn op zoek naar ouders die:
 kunnen helpen bij het schilderen van het decor
 mee kunnen denken over kleding en attributen
 een aandeel kunnen hebben aan het instuderen van de teksten van de musical
Alle hulp is welkom!
Wilt u helpen? Stuur dan een mail naar Natasja ( natasjagoudzwaard@siko.nl ) en Carla
( carlavanthoff@siko.nl ), of spreek ons gerust even aan.
Laat ons weten waarbij u kunt helpen en op welke momenten in de week u beschikbaar bent.

Van onze partners
Peutertuin
Ons nieuwe thema voor de aankomende periode is: ‘Wij gaan naar de dierentuin.’ Veel kinderen
kennen wel dieren zoals een olifant en een leeuw, maar waar leven deze dieren nu eigenlijk en wat
eten zij? En wat voor dieren zijn er nog meer te vinden in de dierentuin? Ook moeten de dieren goed
verzorgd worden, maar hoe moet dat eigenlijk? Allemaal leuke dingen om te leren en te ontdekken,
waardoor we spelenderwijs weer aan allerlei ontwikkeldoelen werken. Zo kunnen de dieren op soort
of grootte gesorteerd worden en we oefenen met verschillende bewegingen als wij de dieren na
gaan doen. En wie lukt het al om een echt dier te tekenen? Hoeveel poten heeft een olifant en heeft
hij wel of geen staart? Wist u trouwens dat er een leuk digitaal prentenboek bij dit thema is? Volg
deze link maar eens: Bobbi naar de dierentuin ! U zou ons trouwens ook nog een beetje kunnen
helpen: we zijn namelijk op zoek naar foto's van dierentuin-dieren. En ook dierenknuffels die hier in
de klas gebruikt mogen worden zijn welkom. Wie het leuk vindt, mag natuurlijk ook altijd even een
kijkje bij ons komen nemen!
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Jarigen in deze periode:
27 mei wordt Marylie 3 jaar
28 mei wordt Giovanni 3 jaar
08 juni wordt Chelsea 4 jaar
17 juni wordt Natan 3 jaar
23 juni wordt Loïs 3 jaar
25 juni wordt David 3 jaar
26 juni wordt Jairo 3 jaar
06 juli worden Rohan en Vinay 3 jaar

BSO Tjasker
De meivakantie is weer voorbij, hebben jullie een leuke vakantie gehad?
Wij hebben in de vakantie veel avonturen beleeft. Hieronder een verslag per dag, wat wij allemaal in
de vakantie hebben gedaan.
Maandag 24 april:
Vandaag zijn we begonnen met de vakantie en zijn we een gesprek gestart over Schiedam. Wat
wisten de kinderen al van Schiedam en wat nog niet. Na het gesprek zijn we met zijn allen op pad
gegaan en hebben we foto's gemaakt van gebouwen/natuur in Schiedam. Daarna zijn we doorgegaan
naar BSO de volkstuin om lekker zelfgemaakte groente of tomatensoep te eten. Ook mochten we na
het eten lekker buiten spelen! Bij terugkomst op de BSO hebben we van de foto's een memory
gemaakt en konden we daar zelf mee spelen.

Dinsdag 25 april:
De 2e dag van de vakantie zijn we weer lekker op pad geweest. We zijn gaan lopen door Schiedam
om eens te kijken wat voor soort bruggen er zijn. In Schiedam hebben we ze in alle soorten en maten
en wat waren het er veel! Verder hebben wij op de BSO lekker een broodje knakworst gegeten en
hebben we na het bekijken van bruggen er zelf een gemaakt.

Woensdag 26 april:
Vandaag was ook een bijzondere dag. We zijn met zijn allen naar het coöperatie museum geweest.
Daar hebben we gezien hoe het er vroeger uit zag en wat de mensen allemaal gebruikte. Zo hadden
ze bijvoorbeeld geen wc papier, maar gebruikte ze daar kranten voor. Terug op de BSO hebben we
lekker een zelfgemaakte pizza op, hmm dat was smullen zeg!
Vrijdag 28 april:
We hebben we onze eigen broodje gemaakt en deze bij de lunch lekker opgegeten. Na de lunch zijn
we naar het Beatrix park geweest. Daar hebben we ons goed vermaakt. Onderweg hebben we ook de
molens geteld.
Wist u dat Schiedam 7 molens heeft. De Nolet, De walvisch, De vierkorenbloem, De vrijheid, De
noord, De nieuwe Palmboom en de jongste molen is De kameel.
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Maandag 1 mei:
We zijn vandaag met de kinderen naar het beleefpad geweest. Daar hebben we eerst lekker
gepicknickt en daarna zijn we het beleefpad gaan lopen. Allerlei verschillende opdrachten moesten
we doen. Wie kan er bijvoorbeeld het verste springen? Bij terugkomst hebben we nog lekker een
stukje zelfgemaakte appeltaart op.
Dinsdag 2 mei:
Het was vandaag een regenachtige dag, maar dat heeft ons niet tegen gehouden om op pad te gaan.
We zijn naar de molen de palm boom gaan lopen en hebben daar echte meel van de molen gekocht.
Daar hebben we op de BSO heerlijke pannenkoeken van gebakken! Ook zijn er een paar kinderen van
de bso vandaag naar de voetbal BSO geweest. Ze hebben daar lekker heel de dag kunnen voetballen
en spelen.
Woensdag 3 mei:
Vandaag hebben we in de ochtend mooie spandoeken geverfd. Hierop staan mooie molens en de
vlag van Schiedam.
Voor de middag waren we uitgenodigd om te komen spelen op het speeleiland. Zwerfie was er ook.
Zwerfie heeft ons verteld over het gevaar van plastic afval dat we op de straat gooien. Een aantal
kinderen hebben ook met plastic mooie dingen gemaakt.
Donderdag 4 mei:
Wat hebben we vandaag veel gelopen! We zijn gezellig een speurtocht gaan doen door Schiedam.
Wie had er goed opgelet de afgelopen dagen en kon vertellen hoe de molens heten en sommige
bruggen? Tijdens de speurtocht zijn we gezellig langsgegaan bij de advieswinkel en hebben we ook
lekker in de speeltuin gespeeld.

Vrijdag 5 mei:
Vandaag is de laatste dag van de vakantie en hebben we een krant gemaakt. Vanmiddag gaan we nog
lekkere dingen maken om de vakantie af te sluiten.
Wat een avonturen! Als u vakantieopvang wilt afnemen, kunt altijd contact met mij opnemen en kan
ik u alles uitleggen.
Met vriendelijke groeten,
Karin Schrijver
06-22773859
tjasker@komkids.nl
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Workshop “Social Media, (g)een leven zonder
Dinsdag 16 mei, 19.30-21.00 uur : Social media, (g)een leven zonder
Kinderen en jongeren leven met hun telefoon en hun 'sociale
vrienden'. Tijdens deze workshop nemen Sjoerd Verhallen en Jessy
Buth je mee in de impact van social media en hoe je kinderen kunt
begeleiden er goed mee om te gaan.
Deze bijeenkomst is een van de workshopavonden in de reeks
'Positief Opvoeden', georganiseerd door het Centrum Jeugd en
Gezin, Bibliotheek Schiedam en KomKids Kinderopvang. Ouders,
professionals en andere belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijeenkomst kosteloos bij
te wonen! Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: advieswinkel@komkids.nl
Locatie: Bibliotheek Schiedam De Korenbeurs, Lange Haven 145, Schiedam

