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Nieuwsbrief oktober 2017
Wat gaat de tijd hard. De blaadjes vallen van de bomen, de herfstvakantie staat alweer bijna
voor de deur. Voor die tijd wordt er nog hard gewerkt en staan er nog een aantal leuke
activiteiten gepland. In de nieuwsbrief leest u weer de belangrijkste informatie voor deze
maand.
Team CBS De Wieken
Algemeen
Voortgangsgesprekken
Na de herfstvakantie zullen de voortgangsgesprekken gehouden worden. Anders dan
voorheen, is dit geen rapportgesprek, het 1e rapport gaat in februari mee.
Tijdens het voortgangsgesprek wordt de ontwikkeling van uw kind besproken met de
groepsleerkracht. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
KOM viering
De datum van de Kind op maandag viering is een dagje verzet naar dinsdag 31 oktober.
Wij zullen dan starten met het nieuwe Bijbelthema voor de komende periode.
Stakingsactie 5 oktober
Zoals reeds eerder aangekondigd, zal de school op 5 oktober a.s. gesloten zijn. Wij zullen die
dag mee doen aan de landelijke staking. De staking is gericht op meer geld voor het
onderwijs, minder werkdruk door kleinere klassen, ondersteuning in de klas en een evenredig
salaris.
Kinderboekenweek en herfstvakantie
Woensdag 4 oktober is de start van de kinderboekenweek. Het thema is “Wij gaan griezelen”.
In alle groepen zal er gewerkt worden over dit thema. Op vrijdag 13 oktober is de afsluiting
door middel van een boekenmarkt. Van 16.30 – 17.30 uur bent u ook van harte welkom om in
alle groepen te komen kijken om te zien wat de kinderen hebben gemaakt en gedaan met
betrekking tot het thema. Ook opa’s, oma’s etc. zijn natuurlijk van harte welkom!
Hierna start de herfstvakantie van 16 t/m 20 oktober.
Stagiaires
Afgelopen week zijn er 2 stagiaires gestart van Hogeschool Thomas More. In groep 4/5 Lisa
Brand en in groep 5/6 Axel de Winter. Eind oktober zal in groep 7/8 Denise Tettero op de
donderdag komen stagelopen. Wij wensen jullie allemaal veel plezier bij ons op school.
Nieuw netwerk
Op 1 november zal er een nieuwe server geplaatst worden. In de weken erna zullen de
nieuwe leerling laptops en vaste computers voor de leerkrachten geïnstalleerd worden.
Tevens zullen de leerkrachten een ICT training krijgen.
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Schoolbibliotheek / bibliotheek Korenbeurs
Wat fijn dat er 3 nieuwe ouders zijn die ingezet kunnen en willen worden bij de
schoolbibliotheek. Super bedankt namens het team en alle kinderen van de Wieken.
Wist je dat je met 15 minuten lezen per dag ongeveer 1000 nieuwe woorden in een jaar
leert?
De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen!
Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat en
leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze ook
hun wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker. Dat leidt
tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen. Lezen is van
belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is het erg belangrijk om kinderen
te stimuleren in het vrij lezen.
In de groepen lezen we elke dag al 15 minten. Leest uw kind thuis ook?
Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Gezellig boekjes uitzoeken en als ze
uit zijn weer nieuwe boeken halen. Super toch!?
Squla
In groep 1/2 werken de kinderen op het digibord met Squla. Er zijn al wat ouders die gekeken
hebben naar een abonnement voor thuis en er vragen over hadden.
Vanuit Squla hebben we een kortingscode gekregen (YR8034) die geldig is voor leerlingen van
onze school, groep 1 t/m 8. Met deze kortingscode ontvangt u € 10,- korting.
Let op! De code is geldig t/m 29 oktober 2017.
Vanuit de groepen
Groep 1/2
In de vorige nieuwsbrief stond dat Naira Matias Oliveira bij ons in de groep zou starten. Dat is
helaas niet doorgegaan. Wel is Siynem Kalach bij ons gestart. Siynem, welkom!
Dinsdag 3 oktober starten Brian Hamidovic en Pamela Gina Hamidovic bij ons in de groep. Zij
zijn in de buurt van school komen wonen. Brian en Pamela, veel plezier bij ons in de groep!
We zijn al gestart met het thema `Wij gaan griezelen!`
Mocht u nog iets hebben wat wij kunnen en mogen lenen voor in de groep, we houden ons
aanbevolen!
Groep 2/3
Wat vliegen die weken voorbij. Inmiddels zijn we gestart
met ons nieuwe thema: ‘Ik ga naar de dokter’. We
spelen dat de poppen ziek zijn en gaan op ziekenbezoek.
We zoeken het telefoonnummer van de dokter op in een
telefoonboek en bellen de dokter. We maken kennis met
de dokter, de apotheek en het ziekenhuis. Om de beurt
zijn we zelf de dokter. Dan zijn we in de weer met
wonden, pleisters, verband, zalfjes, pilletjes en drankjes.
En natuurlijk moeten we de patiënt ook meten en
wegen! Om te voorkomen dat wij zelf ziek worden, doen we ochtendgym en leren we wat
gezond en ongezond eten is. Stof genoeg dus
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om te spelen, te ontdekken en te leren. Aan het einde van het thema, komt er een echte
zuster in de klas vertellen over haar werk in het ziekenhuis.
Met Veilig leren lezen zijn we al even bezig in kern 2. We leren nieuwe letters en woorden
rond dit thema. De volgende letters komen aan bod: t, ee, n, b, oo, aan de hand van de
woorden teen, een, buik en oog.
Met rekenen zijn we gestart met blok 2. In dit blok zullen we het hebben over: Splitsen van
getallen (10 kan ik splitsen in 4 en 6), leren tellen met sprongen van 10, de telrij t/m 20, licht
en zwaar, klokkijken: de halve uren, begrippen als: voorste, middelste, achterste, naar voren,
naar achteren.
We zijn ook begonnen met het leren van de schrijfletters. De s, v, r, p, k en aa hebben we al
geleerd. Best lastig hoor om zo netjes tussen de lijntjes te schrijven, maar wat doen de
kinderen goed hun best! Komende tijd zullen de kinderen de letters m, i, e, n, t, ee, n en oo
gaan leren als schrijfletter.

Groep 4/5
We zijn inmiddels al een paar weken op weg in groep 4/5. De kinderen, juf en meester zijn
aan elkaar gewend en we zijn volop aan het leren. Groep 4 heeft voor het eerst keersommen
gemaakt en zelfs ook al deelsommen. Dat was een leuke les, met echte pannenkoeken! Ook
zijn we bezig met het maken van steeds langere zinnen en leren we veel nieuwe woorden
erbij. Spelling begint wat lastiger te worden nu we langere woordjes gaan schrijven.
Groep 5 is natuurlijk ook hard aan het werk. We werken nu met grotere getallen en daardoor
worden de sommen ook moeilijker. We herhalen nu nog veel spellingsregels van vorig jaar,
maar wel in langere woorden. Daardoor zitten er nu wel 2 of 3 regels verstopt in een woord.
Ook weer een stapje moeilijker dus. Daar waar groep 4 voor het eerst zinnen leert maken, zijn
wij de zinnen steeds verder aan het ontleden. In het vorige
thema leerden we al wat bijvoeglijke naamwoorden en
voorzetsels zijn.
De afgelopen weken werkten beide groepen aan het thema ‘de
prehistorie’. Na de kerstvakantie gaan we verder met de
Romeinse tijd. Daartussen is het eerst tijd voor ‘techniek’. Na
de herfstvakantie krijgt de groep een aantal kunstlessen van juf
Stefanie en zij zal ook aansluiten bij het thema ‘techniek’.
Maar eerst besteden we natuurlijk aandacht aan de
Kinderboekenweek. Spannend, dat thema ‘griezelen’.

Groep 5/6
Een paar gezellige maar ook leerzame weken in groep 5/6!
In de klas hebben we veel oefeningen gedaan rondom samenwerken. Denk hierbij aan "de
vloer is Lava". De kinderen moesten samenwerken om veilig het lokaal uit te kunnen. Op onze
facebook pagina heeft u een aantal foto's van deze goede samenwerking kunnen zien.
In de klas hebben wij met taal geleerd over de persoonsvorm, bijvoeglijke naamwoorden,
aanwijzende voornaamwoorden en de alfabetische volgorde. Bij spelling heeft groep 5
gewerkt met de geit, pauw, panda, mollen en molen regels. Groep 6 heeft gewerkt met de
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werkwoorden in de tegenwoordige tijd.
Met rekenen hebben de kinderen van groep 5 gewerkt met grote keersommen en
inhoudsmaten. De leerlingen van groep 6 zijn gestart met grote deelsommen en hebben deze
week ook voor het eerst gewerkt met hun huiswerkmap.
Met het thema zijn we op dit moment aan het werk in de tijd van de rendierjagers en eerste
boeren. We hebben geleerd wanneer de rendierjagers er waren, hoe het landschap er uit zag
en ook hoe hunebedden gemaakt zijn. De komende weken zullen wij hier nog verder aan
werken.
Groep 7/8
We zijn inmiddels al aardig wat weken op weg in het nieuwe schooljaar en zijn inmiddels
goed gewend aan elkaar.
Met wereldoriëntatie werken we over de verschillende tijdperken. We hebben extra aandacht
voor de Romeinen en de Grieken.
Volgende week start de kinderboekenweek en ook wij zullen hier de nodige aandacht aan
besteden.
Vorige week maandag heeft groep 7/8 de NIO toets gemaakt. De uitslag van deze toets wordt
eerst met de groepsleerkrachten en de IB-er besproken en vervolgens met u als ouders
tijdens de voortgangsgesprekken die zullen plaats vinden na de herfstvakantie.
Groep 7 - Schavuit Doeboek
In de vorige nieuwsbrief kon u al een en ander lezen over de activiteiten rondom "Het
Schavuit Doeboek". Inmiddels hebben de kinderen van groep 7 een aantal activiteiten achter
de rug, maar er staat nog meer op de planning.
Morgen (3 oktober) gaat groep 7 op bezoek bij de Havenkerk in Schiedam. Ze krijgen daar een
excursie in de kerk en een workshop over vloggen.
Deze activiteiten zijn van 13.00 - 14.30 uur. Uw kind is deze dag wat later terug bij school!
Groep 8 - VO Scholenmarkt
Het is nog even weg, maar op maandag 27 november gaat groep 8 naar de VO scholenmarkt
in de Margriethal bij Groenoord. De verschillende VO scholen zullen daar aanwezig zijn om
zich te presenteren. In de volgende nieuwsbrief zult u er meer over lezen. Graag willen we nu
alvast inventariseren of er ouders zijn die ons kunnen helpen met het vervoer. Bent u in de
gelegenheid om een groepje kinderen te brengen en halen, heel erg graag! U kunt zich
opgeven bij juf Carolien of stuur een mail naar carolienvangerven@siko.nl
Alvast bedankt!
Groep 7/8 - Project "Klassenfilm”
In de week na de herfstvakantie gaan we starten met het project "Klassenfilm". Ook dit wordt
georganiseerd door De Kleine Ambassade.
Op school zullen we 3 lessen krijgen over het maken van een eigen film. We gaan o.a. aan de
gang met het maken van eigen decors en het maken van zogenaamde stopmotion-filmpjes.
Ergens in november gaan we als afsluiting ook onze eigen film bekijken in het Wennekerpand.
Een heel leuk project dus, we zijn benieuwd!
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Van onze partners
PSZ De Peutertuin
In de Peutertuin wordt hard gewerkt aan een spinnenbos... Spinnen met van die
kriebelpootjes en draden die aan je blijven hangen als je erdoorheen loopt, brr... griezelig! We
sluiten hiermee de komende weken aan op het thema van de kinderboekenweek en lezen
veel boekjes die over spannende dingen gaan. Ook proberen we soms wel eens wat
spannends uit, zoals iets voelen wat je niet kunt zien. Raar, maar ook grappig!
Nieuw bij ons in de groep is Ahsen Karatas, zusje van Almina en Azra. Welkom, we vinden het
leuk dat je bij ons komt spelen.
Deze maand is er maar één verjaardagsfeestje: Evy wordt op 6 oktober drie. Gefeliciteerd!
(ook nog een uitnodiging waar niet alleen KomKids-ouders, maar alle ouders welkom zijn,
misschien onder het kopje 'partners':)
Dinsdagavond 3 oktober is er weer een workshop in de serie Positief opvoeden,
georganiseerd door het Centrum Jeugd en Gezin, de Bibliotheek Schiedam, Minters en
KomKids. Het thema is dit keer Buiten de lijntjes en het gaat over het stellen van grenzen.
Meer informatie vindt u hier:
http://www.komkids.nl/agenda/workshopreeks-stellen-van-grenzen.html

BSO Tsjasker
Beste ouders/verzorgers,
Bij de BSO zijn we begonnen aan het thema Herfst! We hebben al een herfstslinger gemaakt
en we hebben al onze eigen boom geverfd.
De herfstvakantie komt er ook weer aan. En we gaan weer super veel leuke activiteiten
ondernemen.
Maandag 16 oktober, activiteit: Waterdag
Vandaag staat water centraal. In de ochtend beginnen we met het zuiveren van water. We
gaan kijken of we van vies water schoon water kunnen krijgen. Hoe dat moet? Dat leren we
allemaal op deze dag. Misschien dat het ooit nog wel van pas kan komen! Daarna gaan we
een lekkere herfstsoep maken, want wist je dat je voor soep, ook heel veel water nodig hebt?
In de middag gaan we verschillende waterproefjes doen. Weet jij al wat er gebeurt als we
rozijntjes in een glas spa rood doen?
Dinsdag 17 oktober, activiteit: regenmeter of windmolen maken
In de ochtend kun je kiezen wat je wilt gaan doen, een regenmeter of een windmolen maken.
Misschien als je het allebei heel leuk vindt is er wel tijd dat je ze allebei kunt maken. Na de
lunch, broodje knakworst, gaan we naar het park om lekker een herfstwandeling te maken.
Natuurlijk eindigen we in een speeltuin om ons lekker uit te leven!
Woensdag 18 oktober, activiteit:Beestjes zoeken
Vandaag staan de beestjes op het programma. Welke beestjes zien we allemaal buiten? Zijn
ze groot of zijn ze klein? Om ze goed te kunnen bestuderen nemen we vergrootglazen en
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potjes/bakjes mee. Tussen de middag eten we zelfgemaakte pizza om daarna je eigen
beestjes schilderij te maken.
Donderdag 19 oktober, activiteit: Spelletjes dag
Vandaag zullen we gezellig spelletjes doen, dit kunnen allemaal verschillende spelletjes zijn.
Een potje kaarten of twister? Dat kan! Een potje voetbal of tikkertje? Ook dat kan! Tussen de
middag eten we een broodje gezond. Nadat alle maagjes gevuld zijn gaan we naar het park.
Iedereen krijgt hier een bingo kaart en mag in het park opzoek naar de plaatjes op zijn/haar
kaart. Wie heeft er het snelst bingo?
Vrijdag 20 oktober, activiteit: natuurspeeltuin
Vandaag gaan we op uitstapje naar de natuurspeeltuin. Lekker klimmen, klauteren en
avonturen beleven. We nemen ballen, frisbees en lunchpakketjes mee, zodat we ons hier
heerlijk kunnen vermaken. Bij terugkomst zal er lekker warme chocomelk worden gedronken
en eindigen we deze vakantie met een disco!
Wilt u na het zien van ons vakantie programma nog gebruik maken van onze vakantie BSO.
Neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch via 06-22773859 of via email
tjasker@komkids.nl
Met vriendelijke groeten,
Karin Schrijver

Nieuws vanuit de Grote Kerk
Basiscatechese, nog enkele plaatsen vrij!
Er is nog plek voor enkele kinderen in de 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.
Kerk op Schoot (0-4 jaar)
Op zondag 12 november houden we om 15:30 uur een bijzondere dienst voor kinderen tot en
met 4 jaar. In ongeveer een half uur gaan we spelenderwijs bijbelverhalen vertellen, zingen,
uitbeelden en knutselen. Ouders en grootouders zijn erbij en mogen meedoen. Na de dienst
praten we na met koffie, thee en limonade. Van harte welkom!!
Oogstdienst op 5 november
Op zondag 5 november is er een bijzondere dienst in de Grote Kerk om 10:00 uur waarbij we
vieren dat we van God de vruchten krijgen van de aarde. Kinderen en tieners verzamelen
de ‘oogst’, het kinderkoor zingt en de tieners beelden een bijbelverhaal uit. De verzamelde
etenswaren gaan naar de voedselbank Schiedam.
Meer info: jeugdouderling Boudewijn Ridder, bridder@xs4all.nl, 010-4679537

