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Nieuwsbrief september 2017
Inmiddels zitten de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar er al weer op. We zijn goed
gestart in de groepen.
De meeste kinderen zijn al aardig gewend aan elkaar en de nieuwe meester of juf.
De bouwwerkzaamheden rondom de school vorderen gestaag, maar het wordt heel mooi.
Op dinsdag 29 augustus hebben we de informatieavond gehad. Goed om te zien dat er
behoorlijk wat ouders aanwezig waren en dat u ook goed met ons meedenkt.
De komende weken zullen we als school ons gaan voorbereiden op de Kinderboekenweek die
begin oktober weer van start gaat. De kinderen in groep 7 en 8 gaan deze maand aan de slag
met de Jantje Beton actie.
Het team van de Wieken
Algemeen
Technisch lezen
Wellicht bent u al bekend met het groepsdoorbroken lezen op de Wieken. Voor alle nieuwe
ouders toch even een korte uitleg.
Bij ons lezen alle kinderen van groep 4 t/m 8 op hun eigen niveau. Zij krijgen ook instructie op
hun eigen niveau. Dat betekent dat kinderen soms in een andere klas lezen.
De kinderen die het plusniveau al behaald hebben, zijn ongeveer een keer per
week leesmaatje. Dan helpen zij een ander kind met lezen. Dit is voor zowel het leesmaatje
als het ander kind leuk en het werkt stimulerend.
U als ouder kunt zich ook opgeven als leesmaatje. U wordt dan gekoppeld aan een vast kind
waarmee u iedere week kunt lezen. Heeft u daar interesse in? Stuur dan een mailtje naar
danielledenissen@siko.nl
Schoolbibliotheek
Om te kunnen starten met de schoolbibliotheek hebben we nog vrijwilligers nodig. Wie kan
en wil ons helpen? Er zijn al 2 moeders die zich opgegeven hebben, maar we hebben er nog
een paar nodig. Vaders, oma`s en opa`s zijn natuurlijk ook welkom.
Voor meer informatie kunt u bij juf Ingrid terecht.

Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek.
Hier gaan we een schoolbreed thema van maken. Op
vrijdag 13 oktober willen we dit afsluiten met u. Van
16.30 - 17.30 bent u van harte welkom om met u (w)
kind (eren) de boekenmarkt en alle klassen te bezoeken.
Natuurlijk zijn ook opa's, oma's, ooms en tantes
uitgenodigd. Zet de datum alvast in uw agenda!
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Jantje Beton
Dit jaar doen de groepen 6, 7 en 8 weer mee met Jantje Beton. Tussen 13 t/m 27 september
mogen de kinderen de loten verkopen. De opbrengst wordt net zoals voorgaande jaren
gedeeld tussen de school en Jantje Beton. De school ontvangt 50% van de opbrengst die
gebruikt zal worden voor het schoolplein. De overige 50% gaat naar Jantje Beton die hiermee
diverse projecten in het land mogelijk maakt waardoor alle kinderen vrij buiten kunnen
spelen in hun eigen wijk. Zo komt 100% van de opbrengst ten goede aan kinderen.

Vanuit de groepen
Groep 1/2
In de groep zijn we druk bezig met de kanjertraining en leren het gedrag dat bij de gekleurde
petten hoort. We proberen ons in dat gedrag te verplaatsen. En we leren om elkaar te
vertrouwen. Vangt de juf ons op als we als een plank vallen met een rood petje? Of misschien
met een zwarte? Of alleen met een witte? De kinderen hadden al goed door wanneer ze wel
en niet moesten komen.
Voor de school wordt hard gewerkt zoals u
weet. De kinderen houden alles goed in de
gaten en we leren er nieuwe woorden bij
zoals keet en sjofel. In de zandtafel proberen
we zelf ook aan de slag te gaan met zand,
kiepauto`s, sjofels en een betonwagen.
Deze maand komt Naira Matias Oliveira
wennen bij ons in de groep. Vanaf 22
september zal zij definitief starten. Naira,
welkom bij ons!
De kinderen die hun portfoliomap nog thuis
hebben liggen, mogen die weer mee naar school nemen. Alvast bedankt!
Groep 2/3
Wat zijn die eerste twee weken snel omgegaan in groep 2/3. Het was leuk maar ook wel een
beetje spannend! Wat een hoop nieuwe indrukken! De kinderen hebben al veel gedaan en
geleerd.
De kinderen in groep 2 hebben alle nieuwe hoeken en spulletjes in de klas ontdekt de
afgelopen twee weken. Ze zijn lekker aan het werk gegaan met al het nieuwe materiaal. Ook
hebben veel kinderen van groep 2 een beetje mee geluisterd met de lessen van groep 3.
Vooral de nieuwe woorden die er geleerd worden, vonden veel kinderen erg interessant.
Met taal/lezen zijn we gestart in kern 1 van Veilig leren lezen en bezig geweest met de letters:
i, k, m en r. Wat weten de kinderen veel woorden te bedenken met deze letters! Ook hebben
we al opdrachten gemaakt in ons werkboekje, dat gaat al erg goed! In kern 1 zullen verder
nog de letters v, s, aa, p, e aan bod komen. Op de gang hangt een overzicht wat de kinderen
deze periode bij lezen en schrijven gaan leren.
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Met rekenen zijn we gestart met handig tellen (5 blauwe ballen en nog 1 erbij , dan zie ik
meteen dat er 6 ballen zijn). We doen allerlei bewerkingen met getallen waarbij de begrippen
meer dan, minder dan, evenveel, erbij en eraf aan bod komen. Wat is een kalender en wat
kun je ermee? Klokkijken hele uren en de dagen van de week. De begrippen links, rechts,
boven, onder en we leren om patronen te bekijken en zelf te maken. Met schrijven zijn we
bezig om de cijfers 1 t/m 10 netjes te maken. We leren een leuk rijmpje bij elk cijfer zodat we
goed onthouden hoe je het cijfer moet schrijven. Als we de cijfers hebben gedaan, zullen we
gaan starten met de schrijfletters.
Op woensdagochtend is er in groep 2/3 altijd lezen met ouders. U bent dan van harte welkom
om tot 8.45 uur in de klas te zijn en gezellig een boekje te lezen met uw kind. Lezen leer je
vooral door het zoveel mogelijk te doen en het is voor een kind fijn als ouders daarbij
betrokken zijn.
Op dinsdag en woensdag hebben wij gym. Wilt u eraan denken om uw kind gymkleding mee
te geven? Een kort broekje, een T-shirt met korte mouwen en gymschoenen.
Komende weken gaan we ook starten met een nieuw thema. Daar ontvangt u binnenkort
meer informatie over.
Groep 4/5
Wat een spannend begin van het nieuwe schooljaar voor de kinderen van groep 4/5! Een
combinatiegroep, veel nieuwe kinderen en een juf (maandag t/m woensdag) en meester
(donderdag en vrijdag) voor de groep!! Op maandagochtend waren de kinderen de zenuwen
gelukkig al snel de baas. Ze vonden het namelijk erg leuk in de klas! Ze mochten vertellen over
de vakantie en daar ook gelijk een mooie tekening over maken. Aan het einde van de dag had
dan toch echt iedereen zin in het nieuwe schooljaar.
In dit schooljaar gaan we naast het schoolwerk natuurlijk ook andere leuke dingen doen met
de kinderen. Van deze activiteiten wordt u natuurlijk steeds op de hoogte gehouden!
De gymlessen zijn op dinsdagmiddag en woensdagochtend. Denkt u aan gymkleding (shirt en
korte broek) en gymschoenen?
Ook op Facebook vertellen we regelmatig wat we allemaal gedaan hebben in de klas. Kortom,
de juf, meester en de kinderen van groep 4/5 gaan er samen een leuk en gezellig jaar van
maken.
Groep 5/6
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn we in groep
5/6 vooral bezig geweest met de Kanjertraining. De leerlingen
hebben geleerd wat de gekleurde petjes inhouden. We
hebben ook klassenregels met elkaar afgesproken zodat
iedereen zich fijn voelt in de klas. Daarnaast hebben wij veel
gewerkt met vertrouwensoefeningen. We zitten vol in het
groepsvormingsproces!
Verder zijn we met rekenen ook begonnen met de som van
de dag en krijgen wij extra rekeninstructie om grote deelsommen te kunnen maken die later
deze maanden aan bod zullen komen. Met spelling zijn wij veel aan het oefenen met de
mollen en molen regels. Als laatst zijn wij met taal op dit moment met groep 5 de voorzetsels
aan het oefenen en met groep 6 de persoonsvorm, gezegde en het onderwerp.
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Groep 7/8
Wat zijn we fijn gestart in groep 7/8!
D.m.v. verschillende activiteiten leren we elkaar beter kennen, maken we afspraken over hoe
we een leuke klas zijn en oefenen we het samenwerken.
Natuurlijk zijn we ook gestart in de verschillende boeken en werkboeken van taal, spelling en
rekenen. Het is best even wennen hoor, in groep 7/8 wordt veel van de kinderen verwacht, er
moet flink gewerkt worden.
De kinderen krijgen ook dit jaar regelmatig huiswerk mee naar huis. Het is fijn als alle
kinderen hun huiswerkmap weer mee naar school nemen en als ze in het bezit zijn van een
(eenvoudige) schoolagenda.
Volgende week dinsdag 5 september, werken we een dag aan een project van
ConsultingKids.
Deze projectdag is gewoon in ons eigen lokaal.
ConsultingKids schrijft:
ConsultingKids maakt het mogelijk om kinderen mee te laten denken over complexe
organisatie- en maatschappelijke vraagstukken.
We benutten de onbevangenheid, andere manier van denken en eerlijkheid van kinderen om
te komen tot verfrissend leuke ideeën die organisaties & maatschappij verder helpen.
Daarnaast bezorgt ConsultingKids kinderen een onvergetelijke dag, waarin ze met elkaar
maximaal hun creativiteit kunnen ontplooien en leren problemen aan te pakken.
Voor ons project dinsdag is de opdrachtgever: het Hoogheemraadschap van Delfland in
samenwerking met de Gemeente Schiedam, met een vraagstuk over waterbewustzijn.
Meer over ConsultingKids kunt u lezen op www.ConsultingKids.nl
NIO
Op maandag 25 september wordt in groep 7 en 8 de NIO afgenomen. Dit is een klassikaal
intelligentieonderzoek. Wij zijn nu een SIKO school en dit onderzoek wordt standaard
afgenomen bij alle kinderen in groep 7 en/of 8 van alle SIKO scholen. De uitslag van de NIO
geeft ons nog wat extra informatie die we kunnen meenemen bij het schooladvies. De uitslag
van de NIO wordt tijdens de voortgangsgesprekken met u besproken. Deze gesprekken
worden na de herfstvakantie ingepland. Naast de NIO wordt ook de Cito eind toets
afgenomen in april.

Groep 7
De kinderen hebben deze week een pakket
meegekregen waarin een "SchavUIT
DoeBoek" zat. Heeft u dat boekje gezien?
De Kleine Ambassade (een Schiedamse
organisatie met wie wij als school vaker
samenwerken) heeft gevraagd of groep 7
wil deelnemen aan de kinderredactie van
het SchavUIT DoeBoek.
Nou...dat willen we natuurlijk wel!
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Dat betekent dat de kinderen van groep 7 de komende weken een aantal lessen op school
volgen, maar ook een aantal excursies hebben, georganiseerd door de Kleine Ambassade.
Uiteindelijk verschijnt er in november een SchavUITDoeBoek, door de kinderen van groep 7
samengesteld!
Het SchavUITDoeBoek wordt uitgedeeld (aan de groepen 6/7/8) op alle basisscholen in
Schiedam.
De kinderen krijgen volgende week een brief mee met meer informatie over dit project.
•

•

Vult u het strookje in? Op die manier geeft u toestemming en weten wij dat uw
zoon/dochter mag deelnemen aan de lessen en excursies van dit project onder
begeleiding van de docenten van De Kleine Ambassade.
Tijdens dit project gaan de kinderen een paar keer op excursie. Kunt u de kinderen één
of meerdere keren wegbrengen en/of ophalen, dan kunt u dat ook op het strookje
invullen.

Vanuit onze partners
Komkids
Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de KomKids Kennis- en Familiedag. Deze wordt
gehouden op zaterdag 9 september tussen 12.00 en 16.00, op het Southbeach-terrein aan de
Maasboulevard. Er zijn allerlei sportieve en creatieve clinics en kennisbijeenkomsten. De
toegang is gratis. Meer informatie vindt u hier: http://www.komkids.nl/kennisdag.html
PSZ De Peutertuin
Wij werken deze periode rond het thema Dit ben ik en dit zijn mijn vriendjes! Leuk om na de
vakantie iedereen weer te zien, en dit thema helpt om samen de draai op school weer te
vinden. Er is een nieuw kindje begonnen, Sem Sluijters. Voor hem is het natuurlijk leuk dat hij
allemaal nieuwe vriendjes en vriendinnetjes leert kennen. Inmiddels hebben we afscheid
genomen van Loïs: zij gaat verhuizen en gaat juist weer ergens anders nieuwe vriendjes
maken. De nadruk bij ons thema ligt natuurlijk op de sociale vaardigheden: wat hoort wel en
wat hoort niet bij een gezellige omgang met anderen en hoe kunnen we zorgen dat het voor
iedereen gezellig is op school, ook al zijn we allemaal verschillend. Natuurlijk sluiten onze
boekjes en activiteiten hier op aan.
Alleen Linde is in september jarig, zij wordt op 3 september 3!
BSO Tjasker
Welkom terug!
We zijn alweer twee weken hard aan het werk op school, maar ook zeker op de BSO! Er zijn in
de eerste week een aantal nieuwe spullen gebracht waar wij volop gebruik van maken, zoals
nieuwe kasten en spullen voor in de huishoek.
In de zomervakantie konden de kinderen van KomKids, maar ook kinderen van buitenaf
gebruik maken van ons zomerprogramma, SummerKids. Er was een uitgebreid activiteiten
aanbod.
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De kinderen konden kiezen uit bijvoorbeeld freerunning, een dagje naar de Efteling, een
kussen maken enz. op verschillende gebieden werden er activiteiten aangeboden. Wij, maar
ook de kinderen hebben een super leuke, gezellige vakantie gehad. Wij hopen u volgende jaar
weer te mogen verwelkomen.
Bij de BSO zijn wij opzoek naar verschillende kosteloze materialen.
- Wc-rollen
- Doosjes
- Potjes
- Stofjes
Als u ons zou willen helpen met sparen, zijn wij u daar erg dankbaar!
Heeft u vragen over onze opvang kunt u altijd contact opnemen met ons:
Telefoonnummer: 06 – 22773859 Karin Schrijver
Email: tjasker@komkids.nl
Nieuws vanuit de Grote Kerk
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. Van harte welkom!!
Kinderkoor - leden gevraagd
Vind jij het leuk om te zingen? Kom dan bij het kinderkoor van de Grote Kerk. We zingen
vrolijke liedjes over bijbelverhalen en het is ook heel gezellig. We oefenen elke
maandagavond (vanaf 11 september) van 18:45-19.30 uur in de Grote Kerk (tuiningang). Kom
je een keer kijken?
Basiscatechese
Vanaf 11 september begint er een nieuwe groep basiscatechese voor kinderen uit groep 7 en
8. Je leert over de kerk, geloven en belangrijke verhalen uit de bijbel en er is ook tijd voor
discussie. Annemarie Mannee gaat deze groep leiden. Het is elke twee weken op
maandagmiddag van 16:15-17:15 uur in de Grote Kerk. Geef je op bij Boudewijn.
Meer info: jeugdouderling Boudewijn Ridder, bridder@xs4all.nl, 010-4679537

