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Nieuwsbrief januari/februari 2018
2018 is van start gegaan. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar.
Er staat weer een hoop belangrijke informatie in. Veel leesplezier.
Team CBS De Wieken
Algemeen
Opbrengst Jantje Beton
In het najaar heeft groep 7/8 meegedaan aan de Jantje Beton actie. De kinderen hebben door
het verkopen van loten € 492,00 opgehaald.
Van dit bedrag is € 246,00 bestemd voor de school, de andere helft is
voor Jantje Beton.
Dit geldbedrag wordt gereserveerd voor ons schoolplein.
In 2018 zal de school samen met stichting SIKO een plan maken voor
de verdere herinrichting van het speelterrein.
Binnenkort zullen er wel alvast speelcoatings geplaatst worden op
het trottoir voor de school en op het schoolplein.
Deze coatings horen bij een schoolplein 14 project waarvoor de school zich vorig jaar heeft
ingeschreven i.s.m. de gemeente Schiedam.
Schoolgeld betalen
In de vorige nieuwsbrieven heeft al eerder 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.
Op tijd komen
Wij willen u met klem vragen om uw kind op tijd naar school te brengen. De lessen starten
om 8.30 uur. Veel kinderen komen precies met de bel of net na de bel de voordeur van de
school binnen. Dit is echt te laat!
Studiedag 2 februari
Op vrijdag 2 februari a.s. hebben de juffen en meesters een studiedag. Alle kinderen zijn deze
dag vrij.
10-minutengesprekken
Op donderdag 20 februari staan de 10-minuten gepland voor het rapport/portfolio van uw
kind. U krijgt hiervoor in februari een uitnodiging.
Creaworkshop Pasen voor ouders verzet
I.v.m. de Pannenkoekdag die op vrijdag 23 maart gepland staat is de Paasworkshop voor
ouders verzet naar woensdag 21 maart van 8.45 uur tot 10.45 uur.
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Stagiaires op onze school
Afgelopen periode hebben 3 Pabo-studenten stage gelopen in verschillende groepen bij ons
op school. Ook de komende maanden zijn deze stagiaires bij ons op school, maar gaan stage
lopen in een andere groep:
Student
Axel de Winter

Stagedag(en)
dinsdag

Groep
4/5,

Lisa Brand

dinsdag

5/6

Denise Tettero

donderdag

1/2

We mogen ook een nieuwe stagiaire welkom heten:
Britt van
Barneveld

woensdag +
donderdag

7/8

De stageperiode start in de week van 5 februari en 12 februari en duurt tot medio mei.
We wensen de studenten een fijne en leerzame periode bij ons op school!

Schaatsen bij wintervillage Stadserf
Op woensdag 14 februari krijgen de kinderen een speciale gymles. We gaan die dag niet naar
de gymzaal, maar naar de schaatsbaan bij het stadserf. Dat gebeurt onder schooltijd. De
tijden wanneer elke groep gaat, krijgt u in een later bericht nog door.
Op de schaatsbaan gelden de volgende regels:
 Kinderen zijn verplicht handschoenen te dragen ivm de
veiligheid!
 Schaatsen zijn verkrijgbaar bij de ijsbaan, maar als kinderen zelf
kunstschaatsen of ijshockey-schaatsen hebben, dan mogen ze
deze ook meenemen.
 Een muts is zeer wenselijk, niet alleen voor de kou, maar ook
zorgt het voor bescherming bij valpartijen.
We hopen op een gezellige ochtend met elkaar! Verdere informatie krijgt u in de week
ervoor.
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Vanuit de groepen
Groep 1/2
Cataleya van der Hoven komt in januari wennen.
Maandag 29 januari zal zij definitief starten.
Damian Snijder en K’cianna Peterson zullen in
februari beginnen met wennen en in maart
definitief starten. Cataleya, Damian en K`cianna,
welkom in groep 1/2!
`Brrr, ik heb het koud!` is ons nieuwe thema.
Meer hierover kunt u lezen in de themabrief die
verzonden is naar u.

Groep 2/3
Na lekker uitgerust te zijn in de kerstvakantie zijn we weer met veel plezier begonnen. Voor
sommigen is het ook wel weer een beetje wennen...
Dit geldt ook voor juf Clarisa die in groep 2/3 is gestart na de kerstvakantie. Ze voelt zich in
ieder geval als een vis in het water en heeft er hartstikke veel zin in!
Juf Dineke werkt vanaf nu 2 dagen voor de groep en juf Clarisa 2 en een half.
Juf Lilly zal voorlopig nog halve dagen aanwezig zijn en doet veel werkzaamheden buiten de
groep. Ze zal nu steeds meer een stapje terugdoen, totdat ze definitief met
zwangerschapsverlof zal gaan. We hopen op deze manier een zo goed mogelijke overgang te
kunnen bewerkstelligen voor de kinderen.
Kanjertraining
Ook deze periode besteden we weer aandacht aan de Kanjertraining. Dit doen we door
middel van allerlei spelletjes en het verhaal van Max en de vogel wordt nog eens herhaald.
Thema
De kinderen van groep 2/3 werken tot aan de voorjaarsvakantie binnen het thema
'bouwen'. De themabrief heeft u dinsdag 9 januari jl. van ons mogen ontvangen. Denkt u er
nog aan om een foto mee te geven naar school van uw huis?
Kunstklas
In februari gaat groep 2/3 in de groep een aantal lessen van de Kunstklas volgen.
Lezen
De kinderen van groep 3 starten volgende week aan kern 6. In deze kern leert uw kind er de
volgende letters bij: g - ui - au - f – ei en de woorden: geit, pauw, duif & ei.
In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan
de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met
de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinkermedeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen worden gelezen. De nieuwe woorden
en letters worden aangeboden aan de hand van het voorleesverhaal, behorend bij het
methodische leesthema ‘Wat komt er uit een ei?’.
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Al vanaf het begin wordt het lezen van woorden en zinnen geoefend. Maar er wordt ook
geoefend in het kritisch lezen van zinnen en het begrijpen van de betekenis van zinnen. Een
oefenvorm in dit begrijpend lezen is het kiezen van de juiste zin of zinnen bij een tekening.
Uw kind krijgt bijvoorbeeld een tekening van een jongetje dat naar een bus loopt. Het kan
kiezen uit de volgende zinnen: (a) rik loopt naar de bus. (b) rik zit in
de bus. (c) de mus zit bij de paal. (d) ik zie een paal bij de bus. Bij
zo'n oefening moet het kind de zin begrijpen om het juiste plaatje te
kunnen selecteren. Het maken van wisselwoorden neemt een
belangrijke plaats in. Op die manier worden ook de laatst geleerde
letters toegepast in het vlot lezen van woorden. Nu alle letters aan
bod zijn geweest, wordt het vlot lezen van woorden steeds
belangrijker. Met een goede basis kan immers begonnen worden aan steeds moeilijkere
woorden en lettercombinaties. We adviseren u voor het oefenen een kijkje te nemen op de
volgende website. http://leestrainer.nl/vll/veiligenvlot/kern6.pdf
Rekenen
We zijn met rekenen inmiddels begonnen aan kern 5. De kinderen leren in deze kern rekenen
met de getallenlijn. De kinderen tellen op de getallenlijn met grote sprongen van 10, in
combinatie met grote stappen van 2 en kleine stappen van 1. In het werkboek tekenen zij de
sprongen en de stappen zelf. Ook gaan we weer verder met klokkijken. In dit blok leren de
kinderen tijden tot 15 minuten over en voor het hele uur te benoemen op de klok. Daarnaast
maken de kinderen kennis met het onderdeel lengte in dit blok. Zij passen in de klas enkele
afstanden af met voeten, handen en de meetlat. Ook experimenteren de kinderen met een
ketting van paperclips, om dingen die niet recht zijn te kunnen meten.
Tot slot leren de kinderen de verschillende betekenissen die getallen kunnen hebben, zoals de
betekenis van een hoeveelheid (6 ballonnen), een nummer (huisnummer 24), een maat
(schoenmaat 31) en een naam (bus 12).
Vind u het leuk om eens wat sommetjes met uw kind thuis te oefenen, dan kunt u
bijvoorbeeld eens een kijkje nemen op: http://www.sommenprinter.nl/
Groep 4/5
Wat hebben we het gezellig gehad in de maand december met alle vieringen!! Na een lekkere
vakantie van 2 weken is het nu echter weer tijd om flink aan de slag te gaan.
We zijn deze week gestart met een nieuw thema, namelijk "De Romeinen". We gaan het
hebben over het leven uit die tijd, de gebruiken en de gewoontes van de Romeinen.
Naast leerkrachtlessen, filmpjes en knutsels gaan de kinderen ook zelf aan de slag. Groep 5
gaat aan het werk met het maken van een PowerPoint. Op vrijdag 12 januari zijn ze hier mee
begonnen. De kinderen gaan in kleine groepjes op zoek naar informatie over De Romeinen en
verwerken dat in een digitale presentatie. In de week voor de voorjaarsvakantie mogen ze
deze via het digibord presenteren aan de klas.
Groep 4 is vrijdag 12 januari gestart met het maken van een muurkrant. Op een vel van A2
formaat, maken de kinderen een krant over het leven van de Romeinen. Ze mogen hiervoor
foto's verzamelen en zelf stukjes schrijven. Deze plakken ze in de krant. In de week voor de
voorjaarsvakantie mogen ze deze dan aan de klas laten zien. Leuk is het als ze ook thuis
informatie mogen zoeken over dit onderwerp. Dat kan via internet, of boeken uit de
bibliotheek.
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Bezoek aan het Museon:
Op dinsdag 13 februari gaan we met groep 4/5 naar het Museon.
Daar krijgen de kinderen dan een les over de Romeinen. Een leuk
en leerzaam uitje! Dit doen we in de ochtend onder schooltijd.
Op dit moment hebben we gelukkig al genoeg begeleiders en rijders om het uitje door te
laten gaan. We gaan er een leerzame, gezellig ochtend van maken.
In januari krijgen de kinderen de M-toetsen van Cito. We gaan dan op diverse vakgebieden de
voortgang van de kinderen toetsen. Met het eerstvolgende rapportgesprek kunnen we
informatie geven over hoe uw zoon/ dochter de toetsen gemaakt heeft.
We zijn ook druk met het oefenen van de tafels. Op de deur hangt een lijst waarop we
bijhouden wie welke tafel beheerst. De kinderen moeten de tafel opzeggen, naar ook de
tafels door elkaar kennen. Uiteraard krijgen de kinderen een diploma als ze alle tafels
beheersen!
Kortom een drukke, maar leerzame periode ligt in het verschiet!!
Groep 5/6
Na een hele fijne jaarwisseling is ook groep 5/6 weer gestart.
Deze komende twee weken zullen ook de kinderen van groep 5/6 de Cito-toetsen maken. De
kinderen hebben hard gewerkt en wij hopen natuurlijk op mooie resultaten. In februari
krijgen wij een drukke week! Op 13 februari zullen wij samen met groep 4/5 naar het Museon
gaan. Op 14 februari gaan wij naar de schaatsbaan om te schaatsen.
Met taal zullen de leerlingen van groep 5 leren wat een taal is, hoe je dingen kunt vergelijken
met elkaar en gebeurtenissen op de goede volgorde zetten. De leerlingen van groep 6 leren
wat afkortingen zijn, de voltooide en de onvoltooide tijd herkennen en leren zij ook hoe zij
argumenten kunnen gebruiken.
Met spelling leren de kinderen van groep 5 de nieuwe regel “spinnetje” en herhalen zij de
regels van geit, mollen, molen, pauw, heerlijk en dertig. Groep 6 leert in deze maand de regel
van gladheid aan. Daarnaast herhalen wij de regels van de auto’s, eend, dirigent en de
werkwoordsvormen.
Met rekenen gaan de leerlingen van groep 5 aan de slag met het omrekenen van centiliters
naar liters en van meters naar centimeters. Groep 6 leert in deze maanden wat een
millimeter is en kunnen deze omrekenen naar centimeters en zelfs naar meters! Ook zullen
de grote deelsommen steeds meer geoefend worden.
In de klas zijn wij met het thema bezig met het thema “Landen”. We richten ons vooral op
Europa en de Europese Unie. De kinderen leren wat de E.U. is en hoe deze is ontstaan. Ook de
verschillende soorten klimaten binnen Europa zullen worden behandeld.
Groep 7/8
Kunstklas
Afgelopen dinsdag zijn de lessen van de kunstklas gestart. Zo ging het over installatiekunst, u
kunt foto’s van deze lessen terug vinden op onze Facebookpagina. Erg leuke resultaten! Ook
de komende 3 weken zal er kunstklas zijn op dinsdag, gewoon op school. Voor de komende
lessen hebben de kinderen een (schoenen)doos nodig. Heeft u één of meerdere (schoenen)
staan thuis, wilt u deze dan meegeven aan uw zoon/dochter?
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Scholenbezoek groep 8
Op maandag 22 januari zal groep 8 een bezoek brengen
aan Mavo Schravenlant en Lyceum Schravenlant. Dit zal
in de middag zijn van 12.30 – 15.00 uur. We gaan er
lopend heen en vertrekken om 12.00 uur van school. De
kinderen van groep 8 zijn die dag wat later terug op
school dan normaal, we zullen zo rond 15.30 uur terug zijn. De groep zal in tweeën worden
gesplitst. Een deel van de groep zal naar Mavo Schravenlant XL gaan en het andere deel naar
Lyceum Schravenlant. Er hebben zich nog geen ouders
aangemeld om te begeleiden, daarom nogmaals een
oproepje, we zijn op zoek naar 1 of 2 ouders die mee
willen als begeleiding. We horen het heel graag. U kunt
zich opgeven bij juf Carolien via
carolienvangerven@siko.nl Alvast heel erg bedankt!
Definitief advies groep 8
Komende weken is de toetsperiode. Na afloop van deze periode zal het definitief advies voor
groep 8 gegeven worden op maandag 12- en dinsdag 13 februari, een uitnodiging hiervoor
volgt nog.
Thema
We werken de komende periode rond het thema “Ons lichaam binnenste buiten”. We denken
na over vragen als: Hoe werken onze longen, hoe werkt het hart, wat is het
spijsverteringskanaal, hoeveel spieren hebben we in ons lichaam, wat is de functie van botten
etc.
Spreekbeurt
Komende tijd zullen de kinderen een spreekbeurt houden. We zullen deze week starten met
de voorbereidingen. De kinderen gaan vooral thuis aan de slag met het zoeken naar
informatie etc. Op school maken we een rooster wie wanneer aan de beurt is.

Nieuwe methode Engels
Sinds deze week werken we in groep 7/8 met
een nieuwe methode voor Engels, namelijk de
methode ‘Take it Easy’. Maandag hebben we de
eerste les eruit gedaan. Wat een mooie en
aantrekkelijke materialen. We werken vooral
vanaf het Smartboard met een digitale
leerkracht ‘juf Lenny’, zij loost ons door de les
heen waarbij er veel filmpjes, liedjes, luister- en
spreekopdrachten worden gedaan, maar ook
opdrachten in het werkboek. Kortom helemaal
van deze tijd.
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Van onze partners
PSZ De Peutertuin
De vakantie zit er weer op en nadat de laatste kerstspullen weer in de dozen zijn gedaan, zijn
wij op De Peutertuin begonnen met ons nieuwe thema: Ik ben ziek!
Tijdens deze periode houden wij ons bezig met wat je moet doen als je ziek wordt. Kun je dit
zelf oplossen of moet je even naar de dokter toe. Niet alleen de kinderen maar ook de
poppen en knuffels worden driftig verzorgd en onderzocht door onze eigen doktoren. Hierbij
leren we weer veel nieuwe woorden. Want ja, hoe heet nou dat 'ding' waarmee je naar je
hart kunt luisteren.
Verder is ook beer Sam een beetje ziek. Beer Sam is onze logeerbeer die elke dag met een
ander kindje mee naar huis mag. Hier moet Sam wel goed verzorgd worden, want hij heeft
soms een beetje koorts en hij hoest nogal veel. Gelukkig zijn de kinderen heel lief voor Sam en
krijgt hij voldoende liefde en aandacht.
woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Ook hier gaan
wij niet aan voorbij. Er zal onder andere extra veel voorgelezen worden. Over het thema ziek
zijn zijn voldoende boekjes te vinden.
We krijgen ook weer een nieuw vriendinnetje om mee te spelen. Esmira gaat starten bij ons
op de groep. Welkom!!
En de volgende kinderen zijn binnenkort jarig:
12 januari wordt Sem 3 , 25 januari wordt Cataleya 4 en 17 februari wordt Esmira 3.
Gefeliciteerd allemaal.
Nieuws vanuit KomKids:
Dinsdagavond 16 januari om 19.30 uur is er een workshop over de spraak- en
taalontwikkeling tot 4 jaar in Bibliotheek de Korenbeurs. Dit wordt verzorgd door Anja van
Vliet van het Centrum voor Jeugd en Gezin, in samenwerking met Jenny Maarschalk van de
Bibliotheek Schiedam. Deelname is gratis, wel graag even aanmelden via
advieswinkel@komkids.nl !

BSO Tjasker
Beste ouders/verzorgers,
Nog de beste wensen voor het nieuwe jaar! Dat we er weer een
spetterend jaar van maken met zijn allen.
In de maand Januari zullen we bezig zijn met het thema Winter. Dit
doen wij doormiddel van verschillende activiteiten aan te bieden die te
maken hebben met de winter. Zoals sneeuwpoppen te knutselen, pinguïns knutselen,
vuurwerk maken op papier enz. We hebben het de komende weken gezellig druk.
Per dinsdag 30 Januari zal Jacky van Leeuwen op dinsdag en woensdag een jaar lang stage
lopen bij de Peutertuin en BSO Tjasker. Zij gaat aanstaande Februari beginnen met haar
laatste jaar PW. Op dit moment is zij haar vorige stage aan het afronden en zullen wij haar per
30 Januari verwelkomen bij ons in het team.
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Op vrijdag 2 Februari zijn de kinderen vrij van school. BSO Tjasker is deze dag wel geopend.
Heeft u deze dag opvang nodig omdat u moet werken? Kom dan gerust even binnenlopen
voor meer informatie, waarbij we de opvang voor uw kind(eren) kunnen regelen.
Op donderdag 8 Februari komt er vanuit het Lentiz college voor 6x een stagiaire van de
sportopleiding stage lopen bij BSO Tjasker. Wie dit zal zijn, hoort u zo snel mogelijk van mij.
Op maandag 26 Februari t/m vrijdag 2 Maart hebben de kinderen voorjaarsvakantie. BSO
Tjasker zal in deze week samenvoegen met BSO ZiezoKids aan de Anthony Muijsstraat 2, in de
Montessori school. We hebben weer een leuk vakantie programma gemaakt.
Maandag 26 februari
Activiteit: Creadag
Locatie: ZiezoKids
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur
Op de eerste dag van de vakantie zullen wij gelijk de handen uit de mouwen steken.
Zo hebben wij een creatieve dag waarbij we aan de slag zullen gaan met hout, spijkers en wol.
Als lunch zullen de kinderen hun eigen gemaakt Macaroni eten. Zelf de paprika, champignons,
prei, uien en overige benodigdheden snijden om een lekker gerecht samen te stellen.
In de middag is het tijd om te gaan bakken. Zo worden er cupcakes gemaakt en versierd, en
nog vele andere lekkernijen gemaakt.
Dinsdag 27 februari
Activiteit: Sportdag
Locatie: ZiezoKids
Tijd activiteiten: 10.00 uur –
16.00 uur
Trek vandaag je sportiefste kledingstukken maar uit de kast, want
het is tijd om te sporten bij de BSO. Vandaag hebben wij een
sportdag. Met o.a stoelendans, trefbal, voetbal, estafette en wellicht weet jij nog een leuke
sport die we met elkaar uit kunnen oefenen!
Tijdens het rusten is het tijd om te gaan lunchen. De lunch zal bestaan uit groenten, vlees en
aardappels. Even weer energie op doen om daarna weer verder te gaan.

Woensdag 28 februari
Activiteit: Verrassingsuitstapje
Locatie: ZiezoKids
Tijd activiteiten: 10:00 uur -16:00 uur
Vandaag is het een uitstapje, maar welke…….? Dat blijft nog even een verrassing.
We zullen de hele dag op stap gaan, maar je hebt hier geen schone kleding voor nodig!
Wel een kleine Tip; Trek schoenen aan die lekker lopen.
De lunch worden meegenomen, zodat we dit op kunnen eten als we onderweg zijn.
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Donderdag 01 maart
Activiteit: Volkstuinen
Locatie: ZiezoKids
Tijd activiteiten: 10:00 uur -16:00 uur
Wij gaan vandaag aan de slag met onze handen want
we gaan een dagje op bezoek bij de Volkstuin BSO.
Hier zullen allerlei activiteiten gedaan worden, maar
welke dat gaan zijn is voor iedereen een verrassing.
Wij sluiten aan bij het programma van de volkstuin
In verband met sommige activiteiten is het handig als er een tasje met reservekleding op de
locatie staat. (Denk bijvoorbeeld aan een joggingsbroek)
Houdt u er ook rekening mee dat we veel buiten spelen en de kleding dus vies kan worden
tijdens de activiteiten.

Vrijdag 02 Maart
Activiteit: Uitstapje
Locatie: ZiezoKids
Tijd activiteiten: 10.00 uur – 16.00 uur
Gezellig met zijn allen ontbijten op de BSO, om ons daarna klaar te maken voor een uitstapje.
Op deze dag staan er verschillende activiteiten op de planning, maar daar gaan we nog niet te
veel over verklappen. Dit ga je zien op de dag zelf.
We gaan er een gezellige dag ervan maken.
Als u gebruik wilt maken van de vakantieopvang, omdat u moet werken? Kom dan gerust
even binnenlopen voor meer informatie, waarbij we de opvang voor uw kind(eren) kunnen
regelen.
Heeft u vragen kunt u altijd even langslopen, bellen of mailen.
Met vriendelijke groeten,
1ste verantwoordelijke pedagogisch medewerker
Karin Maasdam-Schrijver
T: 06 – 22 77 38 59 / E: tjasker@komkids.nl

