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Nieuwsbrief november 2017
De tijd gaat snel, we gaan al weer richting einde van het jaar.
Komende drukke, maar gezellige periode uiteraard sint en kerst op de planning, de
schoolfotograaf komt langs etc. In deze nieuwsbrief leest u er weer meer over.
Team CBS De Wieken
Algemeen
Inschrijving broertjes en zusjes
Het aantal inschrijvingen is de afgelopen tijd flink toegenomen. Uiteraard zijn wij hier erg blij
mee. Om een goed beeld van de instroom van nieuwe leerlingen te hebben, willen wij u
vragen om jongere broertjes en zusjes op tijd in te schrijven (vanaf 2 jaar). U kunt hiervoor
een afspraak maken met de directie. Inschrijfformulieren zijn ook te downloaden van onze
website.
Studiedag 6 november
Zoals op de jaarkalender vermeld staat, is de school op maandag 6 november gesloten. Op die
dag hebben alle medewerkers van stichting SIKO een gezamenlijke studiedag. Alle SIKOscholen zullen die dag dus gesloten zijn.

Schoolfotograaf dinsdag 7 november
Op dinsdag 7 november komt onze schoolfotograaf
Jeroen Strack weer langs om de kinderen mooi op de
foto te zetten. Dit jaar is gekozen voor de achtergrond
“Sterdoek”. Op de afbeelding hiernaast ziet u hoe de
achtergrond eruit ziet, zodat u kleding e.d. hierop aan
kunt passen indien gewenst.
De kinderen gaan dit jaar in zijn geheel op de foto.
U kunt de foto’s na afloop weer zelf via de website van
Jeroen Strack bestellen, u krijgt hier nog een brief over.
Het pakket kost dit jaar € 13,50.

Schoolgeld 2017-2018
Het schoolgeld voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt opnieuw € 50,00 per leerling.
Voor de leerlingen in groep 8 is het bedrag vastgesteld op € 25,00 aangezien zij in april ook op
kamp gaan. Wij willen u vragen om dit bedrag z.s.m. over te maken naar

Christelijk basisonderwijs

Westfrankelandsestraat 152
3117 AZ Schiedam
010-4261885

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

rekeningnummer NL31INGB005068488 ovv CBS De Wieken + naam en groep van uw
kinderen. U kunt ook contant betalen bij de directie.
Bank in de hal
Wie van de ouders heeft nog een stevig stuk stof liggen in een frisse kleur en ziet het zitten
om daarmee de bank in het voorhalletje van de school te pimpen? Wij zouden er erg blij mee
zijn.
Te laat komen
Het valt ons op dat de laatste weken er met regelmaat kinderen te laat op school komen.
Soms gaat het maar om een paar minuutjes. Dit is wel storend voor de groepsleerkrachten.
De lessen starten om 08.30 uur en eindigen om 14.30 uur.
Wij willen u daarom met klem vragen om op tijd op school te zijn
of uw kind tijdig naar school te sturen.
Schoolfruit
Vanaf medio november zullen wij weer meedoen aan het
schoolfruitproject. Komende week ontvangen wij de
informatie over de exacte leverdagen. Wij zullen 3x per
week onder schooltijd de kinderen verschillende groenten
en fruitsoorten aanbieden. Aangezien de hoeveelheid
fruit/groente per keer verschillend is, mogen de kinderen daarnaast ook hun eigen
meegebrachte pauzehap nuttigen. Ervaring van de afgelopen jaren leert, dat er soms veel
extra fruit geleverd wordt. Kinderen die willen, mogen het fruit dat over is, mee naar huis
nemen. Het is zonde om het fruit weg te gooien. Meer informatie over het schoolfruitproject
volgt.
Ouders bij de les
Op donderdag 9 en vrijdag 10 november is er weer de mogelijkheid om een les bij te wonen
in de groep van uw kind. Eind deze week krijgt u hierover nog een aparte nieuwsbrief.
Sint en piet
Zaterdag 18 november zal de Sint met zijn pieten weer voet aan wal zetten in Nederland.
Zoals elk jaar gaan we vrijdagavond 17 november de school versieren voor de kinderen. Komt
u ook gezellig helpen? Binnenkort zullen er intekenlijsten bij de groepen hangen. Alvast
bedankt!

Kerst
Hoewel Sinterklaas nog in het land moet komen is ook de kerstcommissie
alweer druk aan het vergaderen. De kerstviering zal dit jaar plaatsvinden in de
Grote Kerk in de Langekerkstraat (tegenover het ABC complex) op
donderdagavond 21 december. De inloop is vanaf 18.45, de kerstviering zelf
zal om 19.00 beginnen.
Jaarlijks na Sinterklaas gaan we onze school mooi versieren voor de kerstviering. We zijn altijd
blij als er veel ouders mee willen helpen om de school zo gezellig mogelijk te maken.
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In de dagen na de Sinterklaasviering, zal dit gaan gebeuren op vrijdagavond 8 december om
19.00 uur. Als het mogelijk is voor u om hier aan mee te helpen, dan kunt u zich aanmelden
bij juf Dineke of meester Marc. Alvast bedankt.
Verdere informatie over de kerstviering volgt middels een aparte brief via de mail.

Vanuit de groepen
Groep 1/2
Luciana Hoogendoorn zal deze maand komen wennen bij ons in de groep. Woensdag 29
november zal zij definitief starten.
Victoria Wibier zal later in de maand ook komen wennen. Zij zal in december definitief
starten. Luciana en Victoria, welkom bij ons in de groep!
Afgelopen week zijn we gestart met ons nieuwe thema `Wij gaan bakken!` door een bezoek te
brengen aan Herweijer Kwaliteitsbakkers. Dit thema zal doorgaan t/m de Kerstvakantie. We
passen tijdens de sinterklaas en Kerstperiode gewoon het assortiment in de bakkerswinkel
aan. Mocht u spullen hebben die we kunnen lenen of heeft u een keer zin om te bakken met
een groepje kinderen? Laat het maar weten aan de juf.

We zijn bezig om een bezoekje aan het Sinterklaaspaleis te regelen. Helaas is nog niet
helemaal duidelijk of het gaat lukken en wanneer. Mochten we een datum hebben dan hoort
u dat z.s.m. Er zijn dan 2 hulpouders nodig die mee willen lopen als begeleiding.
Als we een datum hebben voor het bezoek aan het paleis gaan we een datum prikken voor de
pietenochtend op school. Hiervoor hebben we veel hulppieten nodig om de kinderen bij de
verschillende onderdelen te begeleiden. Houd de info bij de deur goed in de gaten de
komende tijd!
Groep 2/3
Inmiddels hebben we het thema: ‘Ik ben ziek’ afgerond en zijn we begonnen met ons nieuwe
thema: ‘ik schrijf een brief’’ In de klas zijn we bezig met het maken van ons eigen postkantoor
en kaartenwinkel. De kinderen hebben zelf een prijslijst gemaakt, kaarten gemaakt en een
naambord voor het kaartenwinkeltje ontworpen. Heeft u thuis nog spulletjes die we bij dit
thema kunnen gebruiken, dan mogen deze meegenomen worden naar school.
Met Veilig leren lezen hebben we in groep 3 kern 2 al even afgerond. De kinderen krijgen
woordrijtjes mee naar huis gekregen om te oefenen. Fijn als u hier iedere dag even tijd voor
vrij maakt! We zijn ondertussen al een tijdje bezig met kern 3. Aan het eind van kern 3 zullen
we bij de kinderen de zogenaamde herfstsignaleringstoets gaan afnemen.
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Bij deze toets wordt gekeken hoe het ervoor staat met het technisch lezen. Dit is een
standaardtoets die altijd afgenomen wordt rond dit tijdstip in groep 3. Er wordt gekeken of de
kinderen de tot nu toe geleerde letters kunnen benoemen, ze moeten korte woordjes van 3
letters lezen , synthesewoorden lezen (= woorden die op elkaar lijken, maar waarbij er
bijvoorbeeld 1 letter anders is, voorbeeld: ik, tik, lik) en ze moeten korte zinnetjes lezen. Er
wordt bij de toets gelet of de kinderen goed lezen, maar vooral wordt er op het tempo gelet,
aangezien het tempo een belangrijke graadmeter is.
Met rekenen zijn we begonnen in blok 3. We leren in dit blok onder andere optellen en
aftrekken aan de hand van bus sommen, tellen met sprongen van 5, eerlijk verdelen, aan de
hand van de inhoud van een doos of kist oefenen we met de begrippen meer, minder en
evenveel, oefenen van de begrippen (eer)gisteren, vandaag, (over)morgen aan de hand van
de maandkalender, oefenen met een plattegrond en oefenen met spiegelbeelden.
De kinderen van groep 2 vinden de bus sommen ook super interessant en maken ook vaker
een ritje in de bus. Ze proberen zelf dan ook de som die erbij hoort op te lossen en dat gaat al
heel vaak goed. Knap hoor!
Groep 4/5
Oktober was een maand van hard werken voor de kinderen van groep 4/5, maar er kon
tussendoor ook even genoten worden van een fijne herfstvakantie. Er werd gewerkt aan de
Kinderboekenweek. Al snel kwam de klas vol te hangen met mooie “ griezelige” knutsels. Ook
werd er veel gelezen en stond het boek “ De ongelooflijke avonturen van Merel Jansen”
centraal in de groep. Gelukkig zijn er veel ouders langs geweest tijdens de inloopavond om
alles te komen bewonderen.
In november staan er ook weer veel activiteiten op het programma. Op donderdag zijn de
kunstlessen begonnen met juffrouw Stefanie. Het hoofdthema tijdens deze lessen is werken
met techniek!
Ook zijn de voorgangsgesprekken begonnen in de groep. Via een lijst naast de klas heeft u
zich hiervoor opgegeven. Tijdens de gesprekken praten we u bij over de huidige stand van
zaken betreft uw kind in de groep.
De tweede helft van de maand, zal er veel aandacht besteed worden aan het naderende
Sinterklaasfeest. Kortom wordt het weer een leuke en gezellige periode voor de kinderen.
Groep 5/6
De afgelopen weken is groep 5/6 met het thema bezig geweest met de steentijd. Hierbij
hebben de leerlingen geleerd wie de rendierjagers waren en hoe ze leefden. Ook hebben we
geleerd hoe de eerste boeren in ons land leefden. In ons komende thema gaan we aan de slag
met de tijd van de Romeinen.
De komende tijd gaat groep 5 met spelling de regels van specht, dertig, mollen, eend, muisje
en zwarte mieren leren en herhalen. De leerlingen van groep 6 krijgen de regels van geit,
pauw, dirigent, circus en knabbelen aangeboden.
Met taal gaat groep 5 aan de slag met het leren hoe je een presentatie geeft en hoe je deze
beoordeelt. Daarnaast leren zij hoe je voor- en nadelen beschrijft en wanneer je een komma
gebruikt. Groep 6 leert wat tegenstellingen zijn, maken een flyer en leren wat er in een
middenstuk van een tekst geschreven wordt. Ook leert groep 6 te werken met voegwoorden.
Tijdens rekenen gaan de leerlingen van groep 5 aan de slag met optellen en aftellen van
sommen tot 600. Tijdens handig rekenen leren ze handige keersommen. Ze leren daarbij ook
om bedragen tot 100,- euro bij elkaar op te tellen. Als laatst oefenen ze hele, halve en kwart
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liters om te rekenen in centiliters. Groep 6 gaat ook aan de slag met optellen en aftellen van
getallen, maar dan tot 1000. Daarnaast gaan we ook aan de slag met de grote deelsommen
tot 3000. Als laatste gaat groep 6 ook aan de slag met liters omrekenen in centiliters, hierbij
zullen ook kommagetallen gebruikt worden.
Groep 7/8
Als u deze nieuwsbrief leest hebben de kinderen van groep 7 net hun Schavuitlessen
afgesloten en verwachten we binnenkort het boekje, waar zij als redactie aan hebben
meegewerkt. We hebben even wat bladzijden mogen inzien van de proefdruk, wat is het
boekje leuk geworden!
Ondertussen zijn we gestart met een nieuwe
lessenserie, georganiseerd vanuit de Kleine
Ambassade: "Klassenfilm". Vrijdag is de 1e les
door juf Carolien gegeven, afgelopen maandag
werd de 2e les gegeven door juf Loes. Er volgt
nog een 3e les op school, op maandag 13
november. Tijdens deze lessen werken de
kinderen in groepjes aan het maken van
zogenaamde “Stop Motion filmpjes”. Van een
bananendoos wordt een mooi decor gemaakt en
met poppetjes wordt vervolgens een
spreekwoord uit gebeeld in dit decor. Door een heleboel foto’s te maken en de poppetjes
steeds net even anders neer te zetten, de foto’s vervolgens achter elkaar zetten, ontstaat een
Stop Motion filmpje. Erg leuk, de kinderen zijn al druk bezig met plannen maken.
Dinsdagochtend 14 november is er een afsluiting van het project in het Wennekerpand. Het
is fijn als er een ouder mee kan wandelen naar het Wennekerpand. Wilt u zich aanmelden bij
carlavanthoff@siko.nl? Alvast hartelijk dank!
We sluiten deze week het thema rond geschiedenis af, met een toets over De Romeinen. We
hebben eerst nog eens gezien dat de geschiedenis is verdeeld in tijdvakken en hebben de
eerste tijdvakken besproken.
Nu we met de klassenfilm bezig zijn, is het een mooi moment om meer te leren over
communicatie door de jaren heen en de invloed van multimedia. Daar werken we de
komende weken over.
De komende weken voeren we voortgangsgesprekken, u heeft de lijst daarvoor kunnen
invullen, die op de gang hangt. U kunt natuurlijk nog steeds een gesprek aanvragen, loop
gerust even langs om uw naam in te vullen.
Tijdens het gesprek van groep 8, willen we ook het voorlopig advies bespreken; welke
leerweg denken we, dat het best past bij uw zoon/dochter?
U krijgt deze weken informatie (op papier) over het voortgezet onderwijs en u krijgt de
schoolkeuzegids.
Op dinsdag 14 november van 14.45 uur tot 15.30 uur hebben we een moment gepland,
waarin we de informatie die u op papier heeft gekregen, ook nog mondeling toelichten en
vragen beantwoorden. U krijgt daarvoor nog een uitnodiging via uw zoon/dochter en kunt
dan d.m.v. een strookje aangeven of u behoefte heeft aan zo'n extra info-moment.
Op donderdagmiddag 23 november zijn we uitgenodigd op SG Spieringshoek, om een kijkje
te nemen op hun school. Alle kinderen gaan die middag mee, het gaat er dan vooral om dat

Christelijk basisonderwijs

Westfrankelandsestraat 152
3117 AZ Schiedam
010-4261885

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

we kennismaken met een school voor voortgezet onderwijs: Hoe ziet zo'n school eruit?
Welke lessen krijg je zoal? Wat zijn de afspraken en regels op die school?
Op maandag 27 november gaan de kinderen van groep 8 naar de schoolkeuzemarkt in de
Groenoordhal. We worden in de Groenoordhal verwacht van 13.45 uur tot 14.30 uur. Die dag
zijn er verschillende scholen van het Voortgezet Onderwijs uit Schiedam,Vlaardingen,
Maassluis, Maasland en enkele vakscholen uit Rotterdam vertegenwoordigd. De kinderen
krijgen informatie over de school die ze bezoeken. U bent als ouders van harte uitgenodigd
om mee te gaan naar de schoolkeuzemarkt! Meldt u zich aan bij carolienvangerven@siko.nl .
U kunt zich ook bij juf Carolien aanmelden als u in de gelegenheid bent een groep kinderen
naar de Groenoordhal te brengen en daar ook weer op te halen. De kinderen zijn die middag
iets later dan 14.30 uur terug bij school.
Maandagavond 27 november van 18.30 uur tot 20.30 uur is er ook de mogelijkheid om als
ouders de scholenmarkt te bezoeken, samen met uw zoon/dochter. 's Avonds zijn er ook een
aantal momenten dat er algemene informatie wordt gegeven over het Voortgezet Onderwijs.

Van onze partners
PSZ De Peutertuin
Waar er voor de vakantie nog volop gegriezeld kon worden in De Peutertuin, zijn intussen de
meeste spinnen een nieuw onderkomen gaan zoeken. Hiervoor in de plaats hebben we nu
een echte bakkerij en bijbehorende bakkerswinkel. Koekjes, gebakjes en broodjes kunnen
gemaakt worden, waarna deze verkocht kunnen worden in de winkel. En als halverwege de
maand de Sint weer in het land komt, dan verandert het aanbod in de winkel vanzelf.
Liv is sinds kort gezellig bij ons aan het spelen. Welkom op de groep. En Rein gaat ons
binnenkort verlaten. Hij wordt 24 november 4 en gaat dan naar de basisschool. Wij wensen
hem veel plezier!
Maandag 6 november is De Peutertuin gesloten i.v.m. een gezamenlijke studiedag met
school.
BSO Tjasker
Beste ouders/verzorgers,
Bij de BSO zijn wij op dit moment bezig met het thema Herfst. Wij hebben al mooie
herfstslingers gemaakt van papier en mooie bomen van verf! Langzaam wordt de BSO weer
mooi versiert.
De Herfstvakantie is nog maar net afgelopen en wij zijn alweer druk bezig met het
activiteitenprogramma voor de Kerstvakantie. Als u opvang nodig heeft kunt u altijd op de
BSO komen informeren.
Vanaf volgende week zullen wij, bij de BSO, gaan beginnen met het knutselen van Sinterklaas
werkjes zodat wel ons lokaal weer mooi kunnen maken voor de Sint.
Wij zijn nog steeds erg blij met allerlei kosteloos materiaal! Ik wil iedereen ook alvast
bedanken voor wat wij nu al allemaal hebben gekregen. Daar zijn wij super blij mee.
Als u vragen heeft kunt u altijd bellen, mailen of gezellig langs komen.
Tot snel!
Karin Maasdam – Schrijver; email Tjasker@komkids.nl; Mob. 06 – 22773859
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Nieuws vanuit de Grote Kerk
Kerk op Schoot (0-5 jaar)
Op zondag 12 november houden we om 15:30 uur een bijzondere dienst voor kinderen tot en
met 5 jaar. In ongeveer een half uur gaan we spelenderwijs het bijbelverhaal van de ark van
Noach 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. Ook hier van harte welkom!!
Sirkelslag Kids op 12 november
Op vrijdagavond 17 november 2017 om 19.30 uur vindt er weer een te gekke nieuwe editie
plaats van Sirkelslag KIDS, het spel voor kindergroepen (8 t/m 12 jaar). Sirkelslag KIDS is een
spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.
Het thema dit jaar is Geef Hoop. Het verhaal van Gideon loopt als een rode draad door de
spellen heen. De spellen sluiten inhoudelijk ook aan bij de thematiek van Kind op Zondag en
de projecten van Kerk in Actie.
Geef je als groep of in je eentje op bij jeugdwerkbegeleider Annemarie
Mannee, annemarie.mannee@hotmail.com
Meer info: jeugdouderling Boudewijn Ridder, bridder@xs4all.nl, 010-4679537

Winterlicht Julianpark
Op 14, 15, 16 december is er weer een WINTERLICHT
in het Julianapark.
Een spannende licht manifestatie in de buitenlucht met
lichtkunst, muziek en een LAMPIONNENOPTOCHT ! En
jij mag en kan meedoen.
Kunstenaar & kunst Juf Rachel de Boer verzorgt ook
deze editie van WINTERLICHT de lampionnenoptocht.
We lopen met onze zelfgemaakte lampions een
feestelijke en swingende optocht. We doen dit op de
openingsavond van Winterlicht op donderdag 14
december.
In wijkcentrum DE ERKER kun je de lampions komen
maken. Alleen, samen, met een vriend(in) of een ouder.
We doen dit naschools.
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Samen met de kunstenaar en Jolanda (DOCK) ga je aan de slag om magische lampions van
onderwater wezens te maken. Wezens zoals kwallen en inktvissen, die thuis horen in een
oceaan, een magische onderwater wereld !
Tijdens de lampionnenoptocht zullen onze wezens mooi oplichten en kunnen ze gaan zweven
en dansen door de straten van Schiedam.
In het park worden dan onze lampions te samen een mooie, grote licht-installatie. Een lichtinstallatie van een magische oceaan vol wonderlijke, lichtgevende en zwevende wezens. Onze
schepsels zullen gaan schitteren in het park !
En laat het publiek nu maar komen…
Voor wie : Alle kinderen uit Schiedam vanaf 4 jaar. Ben je jonger dan 8 jaar, kom dan met een
volwassenen !
Wanneer: vrijdag 17 november, 24 november en 8 december. Van 15.00 tot 18.00 uur.
Waar: De Erker, Jan van Avennesstraat 32, 3117PR Schiedam, lokaal 13
Aanmelding: jvdoorn@dock.nl of 06-38685578 (whatsapp of bellen)
Door: Kunstenaar & KinderKunstDocent Rachel de Boer van FloatingKids.nl
I.s.m. Jolanda van Doorn van DOCK

