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Nieuwsbrief december 2017
En zo is er weer een jaar om gevlogen! 2018 staat bijna voor de deur. Maar voor het zover is,
hebben we eerst nog een paar gezellige, drukke weken voor de boeg. In deze nieuwsbrief
leest u wat er allemaal te doen en gaande is op onze school in de laatste periode van 2017.
Wij wensen u vanaf deze plek alvast een hele fijne kerstvakantie en prettige feestdagen!
Team CBS De Wieken

Algemeen
5 december
Dinsdag 5 december hoopt de Sint onze school weer te bezoeken met zijn pieten. We zullen
per groep buiten voor de school gaan staan. U mag als ouder aan de overkant van de straat
gaan staan of aansluiten achter de laatste groepen.
De kinderen zijn deze dag om 12.30 uur uit!
Kerstworkshop in de ouderkamer
Op woensdag 13 december a.s. zal er voor de ouders een creatieve kerstworkshop zijn in de
ouderkamer. Marjo Pols zal deze workshop verzorgen. De ochtend start om 8.45 uur en duurt
tot ca 10.45 uur. Indien u het leuk vindt om samen met andere ouders een ochtendje creatief
bezig te zijn, noteert u deze datum dan alvast in uw agenda. U krijgt nog een
aparte uitnodiging.
Kerstfeest 21 december
Het kerstfeest komt al snel dichterbij! Dit jaar hebben we
besloten de viering van ons kerstfeest in de grote kerk te
houden in Schiedam. Dat is op donderdag 21 december
van 19.00-20.00 uur, inloop is om 18.45 uur. De
kinderen van de school komen dan met de ouders mee,
maar hebben wel een eigen plekje vooraan in de kerk bij
hun eigen klas en juf of meester. In een eerder
uitgegeven brief hebt u aangegeven met hoeveel
mensen u de viering komt bezoeken. Wilt u dit spoedig doorgeven als u dit nog niet gedaan
heeft aan juf Dineke of meester Marc. Alle klassen laten iets zien tijdens de kerstviering. Uit
groep 5/6 doen een aantal kinderen mee met een kerstspel. Deze kinderen worden al om
18.30 verwacht bij de viering. We laten spoedig weten aan u als uw zoon/ dochter hieraan
meedoet. Na de viering is er in de kerk nog gelegenheid een kopje koffie of thee te nuttigen.
De kinderen krijgen dan ook nog iets te drinken en wat lekkers.
Wij zijn nog op zoek naar glazen potjes om waxinelichtjes in te doen voor in de kerk, spaart
u mee? Heel graag!
Donderdag overdag besteden we in de klassen uiteraard ook aandacht aan kerst.
In de ochtend houden we een korte viering in het speellokaal. Met alle kinderen van school
besteden we dan aandacht aan het kerstverhaal en zingen we samen kerstliederen.
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In de middag gaan alle klassen kerststukjes maken. Het zou fijn zijn als u ons zou kunnen helpen
in de week vooraf met materialen hiervoor. Denk hier aan “ groen” voor de kerststukjes, of
andere versieringen die u toevallig nog in de kast heeft liggen. Alles is welkom! Een en ander
kunt u aanleveren bij juf Dineke.
Tenslotte hebben we nog hulp nodig bij het versieren van de school. Op 8 december gaan we
de school versieren. Overdag en ‘s avonds (vanaf 19.00) gaan we hiermee aan de slag. Het zou
fijn zijn als u hiermee kunt helpen. Opgeven hiervoor kunt u bij meester Marc of juf Dineke.
Kerstvakantie
Direct na de kerstviering begint de kerstvakantie. Op vrijdag 22 december is de school gesloten.
Wij starten dan weer in het nieuwe jaar op maandag 8 januari 2018.
Mogelijke stakingsdag 12 december 2017
Zoals u wellicht gehoord heeft in de media, is de kans aanwezig dat er op dinsdag 12 december
a.s. opnieuw een landelijke stakingsdag wordt uitgeroepen. Op 5 december vinden er opnieuw
onderhandelingsgesprekken plaats. Naast een eerlijk salaris, vinden wij het belangrijk dat de
groepen niet overvol worden en er meer extra hulp in de groepen mogelijk is. Afhankelijk van
de uitkomst van het gesprek op 5 december, zal landelijk besloten worden of de stakingsdag
op 12 december wel of niet zal doorgaan. Het merendeel van ons team staat achter een
eventuele staking. Houdt u er dus rekening met dat de school op 12 december mogelijk
gesloten is. Wij kunnen en mogen die dag ook niet voor opvang zorgen. Wij houden u komende
week uiteraard van de ontwikkelingen op de hoogte.
Schoolgeld betalen
In de vorige nieuwsbrief heeft het verzoek gestaan om het schoolgeld te betalen voor het
schooljaar 2017-2018. Het schoolgeld bedraag € 50,- voor groep 1 t/m 7 en € 25,- voor de
leerlingen van groep 8.
Indien u het geld nog niet betaald heeft, wilt u dit dan z.s.m. overmaken op
rekeningnummer: NL31INGB0005068488 t.n.v. CBS De Wieken ovv naam kind en groep. U kunt
ook contant betalen bij de directie.

Fietsen in de stalling op het schoolplein
Er worden steeds meer fietsen in de
stalling op het schoolplein neergezet.
Hiervoor is de stalling echt te klein. Wij
willen u vragen als uw binnen de cirkel
woont om de fiets als het mogelijk is
thuis te laten. Kleuterfietsen en stepjes
kunt u neer zetten onder de brandtrap
op het plein bij de deur van groep 1/2.
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Vanuit de groepen
Groep 1/2
Jaslynn van Delft en Victoria Wibier zijn al aan het wennen in onze groep, gezellig hoor! In
december zullen zij definitief starten bij ons. Jaslynn en Victoria, welkom!
Eliana Gomes Dono zal ook komen wennen. Zij zal na de Kerstvakantie definitief starten.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Brian Hamidovic en Pamela Hamidovic. Deze
maand nemen we afscheid van Dani van den Berg. Voor alle drie heeft het met een verhuizing
naar Vlaardingen te maken.
Brian, Pamela en Dani, heel veel plezier op jullie nieuwe school! We gaan jullie missen!
Groep 2/3
We zijn alweer een paar weken bezig met ons nieuw thema ’Ik schrijf een
brief’.
Voor de posthoek /kaartenwinkel hebben de kinderen mooie kaarten
gemaakt. Deze verkopen ze aan de klanten in de winkel. Zo zijn de
kinderen goed bezig met het rekenen met geld.
Ook voor sinterklaas zijn er mooie kaarten gemaakt door iedereen.
Groep 2 is veel aan het spelen in het pietenhuis, in de huishoek als sint of
Piet en in de bouwhoek. In de bouwhoek worden heel mooie boten en huizen gebouwd met
hoge schoorstenen.
Inmiddels zijn we in het Sinterklaaspaleis geweest, daar hebben we veel gezien en gedaan
samen met de Pieten en de sint. Kunst gemaakt, kruidnootjes gebakken, een mooi verhaal
gehoord en veel gekletst en gezongen bij Sinterklaas. Ouders die meegingen, heel erg
bedankt! Het was erg gezellig met elkaar!
Met Veilig leren lezen zijn we inmiddels al weer bij kern 5.
We hopen dat u de woordrijtjes thuis nog steeds regelmatig oefent, zo leren de kinderen
steeds beter en vlotter lezen.
Met rekenen zijn we inmiddels in blok 4 bezig, zo zijn we bezig met de helft, met het dubbele
van een aantal, ook met klokkijken zijn we druk aan het oefenen.
Op de nieuwe computers zijn we ook goed bezig, er kunnen nu 5 kinderen tegelijk op de
computer werken. Op de computers zijn we ook aan het oefenen met rekenen en lezen. De
kinderen weten al super goed hoe alles werkt
In het nieuwe jaar gaan we de portfolio’s weer vullen , we missen en nog een aantal, zou u
het portfolio van uw kind weer mee willen nemen?
Binnenkort gaan we natuurlijk weer de klas gezellig maken voor de Kerst. Op vrijdag 8
december komen de ouders onze school versieren en gezellig maken op de dag en misschien
ook nog in de avond vanaf 19.00 uur, misschien ook iets voor u? Geef het dan even door aan
de juf!
Groep 4/5
Wat gaat de tijd toch snel. Het is alweer december. De komende weken staan natuurlijk in het
teken van Sinterklaas en Kerst. Wat een drukke, maar gezellige periode met elkaar.
We hebben de afgelopen weken hard gewerkt. We zijn inmiddels net gestart met blok 4 van
spelling. Dat betekent dat het voor groep 4 nu echt wat moeilijker wordt. We gaan langere
woorden schrijven, maar ook woorden waarbij we echt regels moeten toepassen.
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Groep 5 is veelal bezig met regels die we al kennen, maar doordat de woorden nog langer zijn
geworden, zitten er nu soms wel 2 of 3 spellingregels verstopt in een woord lastig hoor.
Wat betreft rekenen zijn we o.a. bezig met keersommen. Groep 4 staat hierbij nog helemaal
aan het begin. We hebben net geleerd wat een keer som precies is. De komende tijd gaan de
kinderen steeds meer tafels oefenen. Nu oefenen we vooral nog de ‘makkelijke’ tafels; 2, 3 en
4. De komende tijd is het de bedoeling dat de kinderen deze tafels uit hun hoofd leren. We
gaan dit op school bijhouden en uiteindelijk kunnen de kinderen een tafeldiploma verdienen.
Ook groep 5 moet blijven oefenen met de tafels. Dit hebben zij vorig jaar natuurlijk ook al
gedaan, maar bij een aantal kinderen is het een beetje weggezakt. Zo zie je maar, blijven
oefenen is echt belangrijk!
Behalve spelling en rekenen doen we natuurlijk nog veel meer. Elke week oefenen we met
schrijven. Hoewel het steeds beter gaat, is het voor sommige kinderen nog best lastig de
juiste letters te gebruiken.
Verder is groep 5 met taal bezig allerlei soorten woorden te benoemen: zelfstandige en
bijvoeglijke naamwoorden enz. Ook zijn we gestart met een werkwoordsvorm: de stam!
Belangrijk,. Want de stam zullen de ook in groep 6, 7 en 8 veel nodig hebben. Groep 4 oefent
vooral met het maken van zinnen en wat er in een zin allemaal kan staan: een werkwoord,
wie iets doet enz.
Ook leren we binnen de thema’s van taal veel nieuwe woorden. De kinderen krijgen de
woordenlijsten mee naar huis, om thuis ook nog eens te oefenen. Deze woorden komen ook
voor in de toets, dus oefen ze echt! Natuurlijk is een grote woordenschat ook gewoon heel
handig voor het lezen van teksten, spreken, luisteren enz.
De afgelopen weken is de kunst juf op donderdag bij ons geweest om allerlei dingen te maken
rondom techniek. Wat een leerzame lessen waren dat. Nu maken we natuurlijk dingen die
passen bij Sint en straks bij Kerst. Leuk, als de gang en de klas er zo gezellig uitzien.
Groep 5/6
Ook groep 5/6 is lekker aan de slag met de Sintperiode en daarna de kerst. In december zullen
wij aan het thema multimedia gaan werken. Met rekenen is groep 6 bezig om de grote
deelsommen uit te rekenen. De afgelopen weken zijn we hier erg hard mee gewerkt en het gaat
steeds beter! Groep 5 krijgt ook deelsommen, maar die doen dat in de vorm van geldbedragen
die verdeeld moeten worden. Ook werkt groep 5 met rekenen aan grote plus en min sommen.
Met spelling krijgt groep 6 de nieuwe categorie van auto’s en zijn we nog steeds hard aan het
werk met de mollen en molen regels. Groep 5 werkt met spelling aan de regels van heerlijk en
eend. Maar ook bij groep 5 zijn de mollen en molen regels belangrijk en komen ook weer terug!
Met taal krijgt groep 6 te maken met het vinden van de persoonsvorm en leren wij later in het
blok wat een voltooid deelwoord is. Groep 5 gaat aan de slag met verkleinwoorden en leren
daarbij dat het erg met de spelling regel van muisje te maken heeft. Als laatste leert groep 5
ook om samengestelde zinnen te maken. Dit door middel van voegwoorden. Groep 6 heeft dit
een blok eerder al gekregen dus zullen groep 5 leerlingen hier goed bij kunnen helpen!
Groep 7/8
Deze maand is Kyora Nassy bij ons in groep 7 gestart, welkom Kyora! Je hebt al gezellig contact
met meiden in de groep, we hopen dat je een fijne tijd hebt bij ons op school.
Wat was de activiteit rond de 'Stop Motion filmpjes' leuk! Het was een mooie start van ons
nieuwe thema: we leren wat communicatie is, we leren over multimedia, maar ook hoe ons
oor geluiden opvangt.
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Juf Marieke (SMW) komt op donderdag 7 december bij ons in de groep, zij geeft een les
'Whatshappy'; dat is een les over afspraken die in- en met de klas gemaakt worden over
whatsapp gebruik.
Maar eerst vieren we natuurlijk het Sinterklaasfeest! Er staan al een aantal mooie surprises in
de hal op een tafel. Iedereen van de school kan zo zien wat een mooie creaties er zijn gemaakt.
De afspraak is dat iedereen van groep 7/8 uiterlijk maandag 4 december zijn/haar surprise
mee naar school neemt.
Alvast even vooruit kijkend naar januari, melden we dat groep 8 op maandag 22 januari een
bezoekje zal brengen aan Mavo Schravenlant XL/Lyceum Schravenlant. Wij zijn op zoek naar 2
ouders die mee kunnen wandelen als begeleiding. Opgeven graag via
carolienvangerven@siko.nl. Alvast bedankt!
Van onze partners
PSZ De Peutertuin
Ook in De Peutertuin is Piet langs geweest om de schoentjes te vullen. En omdat hij het zo leuk
vond is hij lekker gaan spelen met het speelgoed. Helaas moest hij snel weg en was er niet
opgeruimd... Volgende week komt Sinterklaas bij ons op visite, dus de voorbereidingen worden
op dit moment getroffen. Hij moet immers wel een mooie stoel krijgen om op te zitten. Hierna
gaan we het lokaal omtoveren in een gezellige kerstsfeer, waar wij als bakkers zijnde lekkere
kerstkoekjes kunnen gaan maken. Kortom er is nog genoeg te doen in de drukke
decembermaand. Gelukkig is juf Annewil weer een beetje aan het herstellen van haar hernia.
Zij komt de komende tijd regelmatig even gezellig op visite.
BSO Tjasker
Beste ouders/verzorgers,
Bij de BSO zijn wij druk bezig geweest met het
thema Sinterklaas! Het lokaal versierd, veel
geknutseld en verschillende Pieten spellen
gedaan. Op woensdag 29 November is Sinterklaas
zelfs al bij ons op bezoek geweest. De kinderen
hebben genoten en ze hebben allemaal een
cadeautje mogen ontvangen van Sinterklaas.
Vanaf woensdag 6 December zullen we beginnen
met het thema Kerst. We zullen de locatie weer
mooi versieren. Heeft u nog leuke ideeën om te
knutselen of als versiering voor op de BSO? Ideeën
zijn altijd welkom.
In de Kerstvakantie hebben we weer een leuk
programma voor de kinderen. Deze kunt u vinden
op onze Facebook pagina.
Als u vragen heeft kunt u altijd bellen, mailen of
gezellig langs komen. Tot snel!
Karin Maasdam – Schrijver
Tjasker@komkids.nl, 06 – 22773859

