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Nieuwsbrief juli 2017
Nog een paar dagen en de zomervakantie breekt aan. Dit is
dan ook de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Langs
deze weg wensen wij iedereen een hele fijne vakantie toe!
En tot maandag 21 augustus.
Team CBS De Wieken

Nieuwe schoolgids en schoolkalender
In augustus zal de aangepaste schoolgids op de website geplaatst worden. In de eerste schoolweek
na de vakantie krijgen de kinderen de nieuwe schoolkalender mee naar huis met daarop alle
activiteiten voor het nieuwe schooljaar.

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

16-10-2017
22-12-2017
26-02-2018
30-03-2018
27-04-2018
21-05-2018
13-07-2018

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

20-10-2017
05-01-2018
02-03-2018
02-04-2018
11-05-2018
21-05-2018
14-08-2018

Er zijn dit jaar naast het vakantierooster nog 5 lesvrije dagen voor de kinderen: 6 november 2017 ,
2 februari 2018, 7 maart 2018, 22 mei 2018 en 25 juni 2018.
Vrijdag 22 december en vrijdag 13 juli zijn als vakantiedagen opgenomen in het vakantierooster.
Deze 2 vrijdagen is er dus ook geen school.

Wenochtend
Op dinsdagochtend 4 juli is het wenmoment in de nieuwe groep van 08.30 - 09.15 uur. Ook alle
nieuwe leerlingen worden hierbij uitgenodigd.
Vanaf CBS het Talent komen naar De Wieken: Gav Jean Severina ( gr 3), Jeannai Severina ( groep 4),
Malik Ulkened ( groep 3), Nenno Gutlich ( groep 4), Amine Ajouaou (groep 2), Romaissa Ajouaou (
groep 4) Joshua Jansen ( groep 6), Noah Saturinus (groep 2).
Vanwege verhuizing naar Schiedam starten eveneens:
Ricardo Winter ( groep 7), Alpacino Milanovic ( groep 1) en Luciano Milanovic ( groep 8)
Binnenkort worden Niyana Stout en Chris Morais dos Santos 4 jaar, zij gaan ook starten op onze
basisschool in groep 1. Van harte welkom allemaal!
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Kampweek groep 8
In de week van 25 – 29 september 2017 zal groep 8 op schoolkamp gaan naar een kamphuis in Stroe.
We gaan samen met groep 8 van De Kaleidoscoop (fusieschool Gravin Aleida en St Jan school).
Op dit moment worden de voorbereidingen hiervoor getroffen en de begroting gemaakt.
De kinderen en ouders van groep 8 krijgen zo snel mogelijk alle informatie voor deze kampweek.
Gezien het feit dat dit kamphuis wat kleiner is dan het vorige kamphuis is besloten om van beide
scholen alleen de groep 8 leerlingen mee te laten gaan op kamp. En niet meer zoals voorgaande
jaren groep 7/8 (om het jaar).

Reminder 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.
Helaas zijn er nog geen aanmeldingen binnen!

Groep 8 organiseerde:
Sponsorloop De Wieken
Een brief aan juf Saskia, Komkids-Tjasker, de
gemeente Schiedam, de ouders en de
kinderen, daar begon het project van groep 8
mee. Van het begin tot het eind hebben de
sponsorloop georganiseerd.
Woensdag was het dan zover!
In 3 groepen hebben alle kinderen van de
Wieken de sponsorloop gelopen.
Wat een geweldig bedrag heeft de sponsorloop al opgebracht: €1242,50!
We kunnen in het nieuwe schooljaar starten de plannen voor het opknappen van het schoolplein.
Groep 8 mocht 10% van de opbrengst gebruiken voor hun afscheid; we eten dinsdag voordat we de
musical spelen gezellig pizza's met elkaar en we hebben lekkere hapjes voor in de pauze op de
musicalavond.
Karin (Tjasker), bedankt voor het lenen van de partytent!
Rosanne en Leonie, bedankt voor jullie hulp bij de oversteek!
Groep 8, bedankt voor de organisatie!
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Vanuit de groepen
Groep 1/2
Wat fijn dat er woensdag 28 juni veel ouders/verzorgers waren bij de inloop. Ik hoop dat u genoten
heeft van de rondleiding die u heeft gekregen door de dierentuin en natuurlijk van ons mooie liedje!
We kijken terug op een superleuk en gezellig jaar met elkaar met heel afwisselende thema`s.
Donderdag 6 juli zal juf Jasmin nog even langskomen op school om afscheid van de kinderen te
nemen.

Groep 2/3
De laatste week is al weer aangebroken. De kinderen hebben de afgelopen tijd nog super hard
gewerkt. Wauw wat hebben ze goed aan het knikkerbanen project gewerkt. Erg knap hoe creatief
alle kinderen waren. Er is heel goed samengewerkt en naar elkaar geluisterd.
De laatste weken in de klas zijn we vooral aan het afronden. We hebben de afgelopen weken heel
veel geoefend met klokkijken. Het gaat steeds beter. Al een heleboel kinderen hebben hun
klokkijkdiploma gehaald. Heel fijn! Het is fijn als u hier thuis ook af en toe mee te oefent. De kinderen
uit groep 3 krijgen van de vakantie een leesbingo mee naar huis. Het is belangrijk om ook in de
zomervakantie goed te blijven oefenen met lezen! We wensen iedereen een super leuke en fijne
vakantie toe.

Groep 4
Wat is het jaar om gevlogen zeg! Een jaar waarin we keihard gewerkt hebben en heel veel nieuwe
dingen hebben geleerd. We hebben over veel verschillende thema’s gewerkt.
De laatste weken ook nog heel hard gewerkt aan de knikkerbanen, heel veel geld op gehaald met de
sponsorloop, wow!
Donderdag is echt de aller aller laatste schooldag van dit schooljaar, juf Carolien komt in de middag
ook nog even langs om gedag te zeggen.
Jongens en meiden wij hebben een super jaar gehad met jullie! Alvast een fijne vakantie en daarna
heel veel plezier en succes in groep 5!

Groep 5/6
In de laatste schoolweek zullen de leerlingen van groep 5/6 veel bezig zijn met het herhalen van
spellingregels, rekenstrategieën en taalvaardigheden.
Wij nemen deze week afscheid van Teije uit groep 5. Wij wensen je veel geluk en plezier op jouw
nieuwe school. Daarnaast heten wij Ricardo welkom in groep 6. Wij hopen dat je een hele leuke tijd
in onze klas zult beleven!
Iedereen een hele fijne vakantie gewenst!
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Groep 7/8
Deze week is alweer de laatste week voor de zomervakantie, wat is het jaar snel gegaan!
Vandaag maakten de kinderen de aller- allerlaatste toetsen van dit jaar en langzamerhand gaan we
nu alles opruimen en schoonmaken.
Groep 8 speelt dinsdag de musical!
Dinsdagmiddag voor alle kinderen van de Wieken, 's avonds voor ouders, broers en zussen, opa's en
oma's.
Zo sluiten zij hun schooltijd op De Wieken af, want vanaf woensdag zijn ze vrij.
Semih en Marijn, veel plezier op Lyceum Schravenlant
Kayra, Mandy en Narim, veel succes op SG Spieringshoek
Alicia en Alison, zet 'm op, op College Vos
Senn maak er wat van op de GSR (Rotterdam)
Deliano, het gaat je goed op het Scheepvaart en Transport college (STC-Rotterdam)
Fausto, veel plezier op het Stedelijk Gymnasium!
We nemen ook afscheid van juf Natasja. Na een jaar werken op twee scholen, gaat de juf komend
jaar werken op één vaste plek.
Juf, super bedankt voor de gezellige en leerzame tijd in groep 7/8 van De Wieken en veel plezier op
uw nieuwe school!

Vanuit onze partners
Peutertuin
Ons thema “Wij gaan naar de dierentuin” loopt ten einde. Nog
een klein weekje tot aan de vakantie. a.s. donderdag sluit de
Peutertuin net als de basisschool 6 weken de deuren. De laatste
week voor de vakantie staat vooral in het teken van opruimen en
schoonmaken. Wij gaan samen met de kinderen aan de slag met
water en sop, zodat we na de vakantie weer in een lekker schoon
lokaal kunnen gaan starten.
Ook zullen er nog wat tassen met materialen klaargezet worden
om door enthousiaste ouders gewassen/ schoongemaakt te
worden.
Mocht u ons hier mee willen helpen, dan kunt u dit doorgeven tijdens de inloop of bij het ophalen.
Over het nieuwe thema, waar we na de vakantie mee aan de slag gaan, zijn we volop aan het
brainstormen. Voor het begin van het nieuwe schooljaar wordt u hierover uiteraard door ons
geïnformeerd.
Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne zonnige vakantie toe en we zien u en de kinderen graag
weer in de week van 21 augustus!
Jarigen in deze periode:
06 juli worden Rohan en Vinay 3 jaar.
14 augustus wordt Niyana 4 jaar. Zij zal na de zomervakantie starten in groep 1.
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BSO Tsjasker
Beste ouders/verzorgers,
Nog maar een paar dagen en dan begint de zomervakantie voor de kinderen!
Wij van KomKids organiseren SummerKids.
Het BSO zomervakantieprogramma van KomKids voor kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Schiedam en
Vlaardingen. Zes weken lang hebben we leuke, uitdagende en afwisselde workshops en veel uitjes!
We gaan avontuurlijke spelletjes en proefjes uitvoeren en we spelen veel buiten, want dat is in de
zomer natuurlijk het allerleukst. Samen maken we er een onvergetelijke zomer van!
Tijdens de kortere vakanties stellen de locaties zelf een vakantieprogramma samen en vinden de
activiteiten plaats op en rond het kindercentrum. In de zomervakantie pakken we dit anders aan en
komen alle kinderen samen op één centrale locatie. Een groot aantal activiteiten zullen hier
plaatsvinden en voor andere activiteiten is dit een start- en eindpunt.
De locatie
‘s Ochtends verwachten we jullie allemaal tussen 7.30 uur en 9.15 uur op het zeer unieke en
hypermoderne Sportpark Willem-Alexander op het A4-tunneldak tussen Schiedam en Vlaardingen.
Alle workshops en uitstapjes starten en eindigen hier. We hebben bijna het hele sportpark met alle
faciliteiten tot onze beschikking, dit biedt extra veel mogelijkheden.
Hoe ziet het programma eruit?
Dat bepalen jullie gedeeltelijk zelf. Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar kiezen vooraf, tijdens de
inschrijving voor SummerKids, per dag één of twee workshops of één uitstapje uit. Dit doen we
bewust vooraf zodat jullie weten wat er gaat gebeuren. Kinderen in deze leeftijd hebben behoefte
aan regelmaat en structuur. Hierdoor is het fijn dat ze vooraf weten wat ze gaan doen.
Bij de 8 t/m 12-jarigen pakken we het iets anders aan. Oudere kinderen willen graag behandeld
worden als jong volwassenen en zelf kunnen kiezen, die mogelijkheid bieden we ze dan ook. Wij
kunnen ons voorstellen dat je nu nog geen idee hebt of je in juli wel zin hebt om deel te nemen aan
een FIFA battle, daarom mogen jullie op de dag zelf kiezen welke workshop je gaat volgen. Wil je niet
wachten tot het zover is en weet je zeker dat je wil deelnemen die specifieke workshop of dat
uitstapje, geef je keuze dan direct door bij je inschrijving.
Workshops en uitstapjes
We hebben dit jaar een digitaal programmaboekje gemaakt. In het programma staan per week alle
workshops en uitstapjes van SummerKids beschreven. Per dag zijn er zes workshops waar jullie uit
kunnen kiezen. De thema’s van de workshops zijn: bouwen, techniek, sport en spel, creatief, natuur
en een mix.
De meeste workshops duren een halve dag waardoor het mogelijk is om per dag twee verschillende
workshops te kiezen, één in de ochtend en één in de middag. Dat geldt niet voor de workshops en
uitjes waar een sterretje bij staat, deze duren de hele dag en zijn niet te combineren met een andere
workshop of uitstapje.
He programma kunnen jullie vinden op www.komkids.nl/zomervakantieopvang
Inschrijven
Wanneer u gebruik van SummerKids wilt maken in de zomervakantie kunt u contact opnemen met
de Informatie Winkel vaan KomKids 010 – 449 32 00.
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Nieuws vanuit de Grote Kerk
Vakantiebijbelfeest
Tijdens 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. Meedoen is gratis.
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.
Startzondag 10 september
Op zondag 10 september om 10 uur is er een feestelijke dienst in de Grote Kerk omdat het nieuwe
seizoen van het kerkenwerk begint. Dit is een mooie gelegenheid om eens te komen kijken in de kerk
als je nog niet bekend bent met onze kerk. Ook voor kinderen en tieners is er een aparte dienst en na
de dienst zijn er leuk activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Van harte welkom!!
Meer info: jeugdouderling Boudewijn Ridder, bridder@xs4all.nl, 010-4679537

