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Nieuwsbrief juni 2017
In de laatste weken van dit schooljaar zitten we zeker niet stil, er staat nog genoeg op de planning.
In deze nieuwsbrief leest u er weer over.
Team CBS De Wieken

Algemeen

Studiedagen 15 en 16 juni 2017
Op donderdag 15 en vrijdag 16 juni is de school gesloten vanwege studiedagen. Deze dagen zullen in
het teken staan van de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 en de hercertificering
van de Kanjertraining. Zoals al eerder dit jaar gemeld staat er een foutje op de schoolkalender. Alle
kinderen van groep 1 t/m 8 zijn deze dagen vrij.

Medezeggenschap (MR)
Wat fijn dat er aanmeldingen zijn gekomen op de oproep in de vorige nieuwsbrief.
We hebben inmiddels 2 ouders bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Begin volgend
schooljaar worden ze voorgesteld aan u.

Eindtoets groep 8
De uitslag van de eindtoets groep 8 is binnen. Wat een mooie scores zijn er behaald. Wij zijn hier als
school uiteraard heel trots op!

Schoolbibliotheek
Afgelopen jaar konden de kinderen van de peutergroep t/m groep 8 elke week naar de
schoolbibliotheek om een boek te lenen.
Dank voor de ouders die elke week paraat hebben gestaan!
Komend schooljaar willen we weer alle groepen in kunnen roosteren. Wie wil en kan een dagdeel per
week gezellig bij ons de schoolbibliotheek draaien? Als u zich geroepen voelt dan kunt een mailtje
sturen naar juf Ingrid (ingridpoppeliers@siko.nl). Graag even aangeven van wie u de ouder/verzorger
bent en welke dagdelen u zou kunnen.

Knikkerbanen
Volgende week, 6 juni, starten we met ons project "knikkerbanen". Alle groepen werken daar 4
dinsdagmiddagen aan. Dat betekent dat de knikkerbanen dinsdag 27 juni klaar zijn en gepresenteerd
kunnen worden. U krijgt hier nog een uitnodiging voor. Uit iedere klas zal een winnaar worden
gekozen.
Als je op You Tube zoekt naar filmpjes van knikkerbanen, kom je misschien alvast op goede ideeën.
Succes allemaal.
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Meester en juffendag
Op woensdag 14 juni a.s. vieren alle meesters en juffen hun verjaardag.
Deze dag zal in het teken staan van de (feest-)neus.
Aan het begin van de ochtend krijgen de kinderen in hun eigen klas de
gelegenheid hun juf of meester te feliciteren en ze eventueel een
cadeautje te geven. Daarna zijn er allerlei activiteiten te doen die te
maken hebben met het thema en sluiten we af met een heuse
neuzenparade op het plein om 12.00uur.
U bent van harte welkom om even te kijken. De peuters zijn gewoon om
11.00 uur vrij.
De kinderen worden die ochtend getrakteerd, ze hoeven dus niets te eten en te drinken meenemen.
Mocht u in de gelegenheid zijn om die ochtend te helpen bij de activiteiten, steek uw neus dan even
om de schooldeur en vul uw naam in op de inschrijflijsten. Deze hangen naast de lokalen. U hoort
dan zo spoedig mogelijk waar we uw hulp bij kunnen gebruiken.
We hopen op een gezellige dag met elkaar.
De ouderwerkgroep

Woensdag 28 juni: sponsorloop voor alle kinderen
van de Wieken!
Groep 8 is bezig met een project!
We hebben er voor gekozen om een sponsorloop te
organiseren.
De opbrengst gaat voor 90% naar de speelplaatsen
voor- en achter de school.
Het overige geld is een extraatje voor de
afscheidsavond van groep 8.
Binnenkort komt uw zoon/dochter thuis met een sponsorbrief. Helpt u mee om zoveel mogelijk
sponsors te vinden? Meer informatie over de sponsorloop leest u ook in de sponsorbrief.
Noteert u de sponsorloop alvast in uw agenda? Woensdag 28 juni van 11.00 uur tot 12.30 uur
Op de dag zelf zorgen wij voor wat extra’s te eten en drinken, tijdens de sponsorloop.
Wij hopen dat u uw kind goed motiveert, want dan heeft hij/zij meer lol op school!
Namens de kinderen van groep 8
Narim en Senn
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Vanuit de groepen
Groep 1/2
Chelsea Bochardt is afgelopen maand al wezen wennen bij ons in de groep. Op vrijdag 9 juni zal zij
starten in groep 1. Chelsea, welkom bij ons!
Op dinsdag 13 juni zal Noah Saturinus een dagje komen bij wennen bij ons. Na de zomervakantie zal
hij definitief bij ons op school starten. Noah, veel plezier de 13e en natuurlijk komend schooljaar!
Zoals u misschien al heeft meegekregen is de dierentuin al aardig gevuld met dieren. Bij de inloop
kunt u altijd even een kijkje komen nemen natuurlijk. De bezoekers kunnen zelfs nadat ze
rondgelopen hebben genieten van een patatje op het terrasje. De groep 2 kinderen uit groep 2/3
hebben al een keer een bezoekje gebracht bij ons.

Denkt u eraan dat u het portfolio weer mee terug neemt naar school?
Donderdagavond 29 juli willen we de grote schoonmaak gaan houden in de klas. Met een gezellig
muziekje aan, een drankje erbij en een kletspraatje zijn we zo klaar met een groepje ouders.
Bij de deur komt een intekenlijst te hangen waarop u uw naam kunt schrijven als u even kunt komen,
al is het maar voor een uurtje.

Groep 2/3
In groep 2/3 zijn we inmiddels al weer even bezig met het thema: ’ Ik maak kunst’. De mooiste
schilderijen en kunstwerken worden gemaakt in de klas. De kinderen doen bekende kunstenaars na,
bekijken allemaal verschillende schilderijen en gaan op bezoek in ons klassenmuseum. Omdat het
ondertussen super mooi weer is, gaan we soms voor lessen naar buiten. Lekker lezen buiten, het
rekenen buiten afmaken. Heerlijk! Bij die lekkere temperaturen hoort ook een bijpassende hoek. Op
de gang hebben we een camping gemaakt en de kinderen zijn hard aan het werk om er ook een
camping winkeltje bij te maken. Zo kunnen we op school ook een beetje op vakantie.
Met groep 3 zijn we inmiddels begonnen aan kern 11. In kern 11 wordt verder geoefend met
woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met
een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige
woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning. En er wordt een
begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en
blokkendoos.
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Groep 4
Deze week zullen we het thema over “Ons lichaam” afronden.
Wat het nieuwe en laatste thema wordt, daar denken we nog even over na.
Met rekenen zijn we begonnen aan het laatste blok. In dit blok houden we ons bezig met: optellen en
aftrekken tot 1000 door getallen te splitsen in honderdtallen, tientallen en lossen, deelsommen,
klokkijken op de minuut nauwkeurig, we maken kennis met de cirkelgrafiek, kijken hoeveel blokjes er
in een doosje passen zonder het doosje te vullen en we oefenen met schaduw en kijklijnen.
Met spelling besteden we de laatste weken vooral aan het herhalen van categorieën die het
afgelopen jaar aan de orde zijn gekomen.
Wilt u de portfoliomappen weer meer naar school geven? Dan kunnen we ze weer gaan vullen met
werk van de afgelopen tijd.
Juf Carolien wordt woensdag 7 juni geopereerd aan haar keelamandelen.
Vrijdag 9 juni en maandag 12 juni zal zij daarom afwezig zijn. Vrijdag 9 juni is juf Maya in de groep en
maandag 12 juni komt juf Danielle een dagje extra werken. Fijn dat het zo kan worden opgelost!

Groep 5/6
We zijn inmiddels al een aantal weken bezig met het thema “Oorlog en vrede”. De kinderen werken
aan hun themakaarten die zij hebben gekozen. Hierbij leren zij in verschillende groepjes van alles
over de tweede wereldoorlog.
De leerlingen van groep 5 hebben allemaal een onderwerp
uitgekozen voor hun werkstuk en de leerlingen van groep 6
hebben een onderwerp uitgekozen voor hun spreekbeurt. We
hebben een hoop leuke en interessante onderwerpen voorbij
zien komen en hopen op mooie resultaten!
In het laatste blok van spelling worden alle regels van het
afgelopen jaar herhaald. Groep 5 werkt vooral aan de regels van
mollen, molen, lachen en geit. Groep 6 herhaalt de regels van
stripboek, politie en ook de regel van stripboek.
Met taal leren de leerlingen van groep 5 dat een woord is
samengesteld uit verschillende soorten lettergrepen. Daarnaast leren de leerlingen hoe ze een
mening met argumenten kunnen onderbouwen. Groep 6 leert om een korte samenvatting te
schrijven. Hierbij leren ze de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden. Ook wordt de directe en
de indirecte rede herhaald.

Groep 7/8
Op 30 juni zal er een afscheidsavond zijn voor de leerlingen van groep 8.
Wilt u deze datum vrij houden? Verdere informatie over de invulling van deze avond volgt later nog.
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Vanuit onze partners

Peutertuin
Wij zijn intussen al druk bezig met ons thema: "Wij gaan naar de dierentuin."
De zandtafel is omgetoverd tot dierentuin en met de blokken en nopper kunnen hokken gebouwd
worden voor de verschillende dieren.
Om het thema nog meer te laten leven zijn wij vorige week bij
de dierentuin van de klas van juf Ingrid wezen kijken en deze
week zijn we met de kinderen en hun ouder(s) / oma naar
diergaarde Blijdorp geweest! Wat was het leuk om de dieren
waarover wij zingen en waar wij mee spelen in het echt te zien!
Gelukkig werkte het weer goed mee en was het een zeer
geslaagde dag.
Verder gaan wij onze mini-dierentuin in de klas ook steeds
verder uitbreiden. Er zijn al slangen gemaakt en op dit moment
zijn we druk bezig met de krokodillen.
Welke dieren zullen er de komende tijd nog bij komen?
Jarigen in deze periode:
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

BSO Tjasker
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op 1 juni staat er, vanuit basisschool De Wieken, een schoolreisje gepland naar Speelpark Oud
Valkeveen! Wij zullen de kinderen van de BSO opvangen als zij terug zijn, en waarvan ouders er nog
niet zijn.
4 en 5 juni is het Pinksteren. Dit betekent dat de scholen en BSO’s op maandag 2e pinksterdag dicht
zijn. Vergeet dit niet te noteren in uw agenda. Aansluitend heeft basisschool de Wieken op 15 en 16
juni studiedagen. De school is dan dicht, maar u kunt wel gebruik maken van de opvang. Op de
locatie hangt een lijst waarop u kunt aangeven of u één van deze dagen, of beide dagen, opvang
nodig hebt. Graag hoor ik dit zo snel mogelijk van u.
Op 18 juni is het vaderdag. Net als bij moederdag zal de BSO hier aandacht aan besteden. Op
maandag 19 mei zetten wij alle vaders in het zonnetje! De manier waarop blijft nog even geheim!
Het thema dat op de BSO, tot aan de zomervakantie, centraal zal staan is ‘dieren’. Tijdens dit thema
gaan wij op onderzoek uit welke dieren er zijn, waar zij leven en wat de levensgewoonten van de
verschillende dieren zijn.
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Ten slotte vragen wij u om alvast na te denken over wanneer u opvang nodig heeft in de
zomervakantie. Een aantal weken voordat de vakantie begint willen wij het rooster klaar hebben,
zodat de juiste voorbereidingen voor de vakantie getroffen kunnen worden, zodat we er met z’n
allen een heel gezellige tijd van kunnen maken!
Als u nog geen opvang bij KomKids afneemt kunt u ook gebruik maken van onze vakantieopvang.
Als u vragen heeft kunt u kijken op www.komkids.nl of even langs lopen bij de BSO daar kan de
pedagogisch medewerker u alle informatie geven die u nodig heeft.
Contact:
T: 06 – 22 77 38 59
E: tjasker@komkids.nl

Nieuws vanuit de Grote Kerk
Kinderkoor en toneel vakantie tot september
Het kinderkoor en de toneelgroep van de Grote Kerk hebben na alle mooie optredens vakantie
verdiend. In september beginnen we weer en er is altijd plaats voor nieuwe kinderen. De
toneelgroep is voor kinderen vanaf groep 8, het kinderkoor is voor kinderen vanaf groep 3.
Vakantiebijbelfeest
Zet het alvast in je agenda, de eerste drie dagen van de zomervakantie (maandag 10 t/m woensdag
12 juli) is het weer feest in de sporthal op het Nijhoffplein in Schiedam-Noord. De kinderen gaan aan
de slag met leuke liedjes, toneel en activiteiten over bijbelverhalen. Op zondagavond 9 juli is er een
bijzondere openluchtdienst. Kijk op http://vbo.vthoff.nl voor meer info. Neem gerust vriendjes
of vriendinnetjes mee.
Kom naar de Grote Kerk
Ben je nog nooit in de Grote Kerk geweest? In de zomermaanden is de kerk overdag altijd geopend
en kun je zo binnenlopen om even rond te kijken, een kaarsje aan te steken voor iemand en even
rustig te zitten. Er zijn gastheren en -vrouwen waarmee je een gesprekje kunt voeren maar dat hoeft
niet hoor. Als je het leuk vindt om een keer een rondleiding te krijgen door de Grote Kerk en de toren
vraag dan je juf of meester en wij gaan het dan afspreken voor in het najaar.

