Nieuwsbrief CBS De Wiekslag
oktober 2019

Belangrijke data:
21 okt t/m 25
okt
6 nov
13 nov
12 nov
14 nov
19 nov
20 nov

Herfstvakantie
Staking, school is dicht
Studiedag, alle kinderen vrij
Groep 6, 7 en 8 demonstratie
robotvoetbal
voortgangsgesprekken
voortgangsgesprekken
Mad Science show groep 3
t/m 8

De eerste schoolweken zitten erop. We
kunnen terugkijken met elkaar op fijne
weken waarin er hard is gewerkt en er veel
leuke dingen zijn gebeurd.
Groep 7 en 8 heeft een fantastisch kamp
achter de rug, er zijn boeken verkocht
tijdens de opening van de
Kinderboekenweek, de week van
pauzehap, de schoolfotograaf en
dierendag… Kortom, tijd voor vakantie.
We wensen u een fijne herfstvakantie!
Na de herfstvakantie ontvangt u de
nieuwsbrief m.b.t. het onderzoek naar de
toekomst van het christelijk onderwijs in
Bleiswijk.
Namens het team,
Suzanne Potuijt

Staking woensdag 6 november
Op 6 november 2019 is er een landelijke stakingsdag voor de onderwijssector. Het gevolg
van deze staking is dat CBS De Wiekslag op deze dag haar deuren gesloten houdt. Voor meer
informatie verwijzen we u naar de mail van 17 oktober jl.

Demonstratie robotvoetbal team TU-Eindhoven
Op dinsdag 12 november gaan de groep 6,7,8 naar een demonstratie Robotvoetbal door het team
van de TU Eindhoven. Hiermee willen zij en wij de kinderen enthousiast maken voor en kennis
laten maken met de techniek. Deze activiteit vindt plaats in de Oostmeerhal in Berkel en
Rodenrijs. Deze activiteit sluit aan bij de O van COBI, namelijk onderzoekend leren!

Ouderportaal

Schoolfoto

Wilt u de gegevens in het ouderportaal controleren? Als de
gegevens niet kloppen, kunt u dit via het ouderportaal
aangeven. Wij wijzigen ze vervolgens in het
leerlingvolgsysteem.

Heeft u de schoolfoto van
uw kind(eren) al besteld?

Kinderboekenweek
Van woensdag 2 t/m vrijdag 11 oktober vierden wij op school de Kinderboekenweek met als
thema: Reis mee! Dit jaar zijn wij de Kinderboekenweek gestart met een feestelijke boekenmarkt.
De kinderen hebben op woensdag 2 oktober van 8.30u. tot 9.00u. op een kleedje hun eigen
boeken verkocht of hebben bij andere kinderen boeken gekocht. Via deze markt hopen we de
leesbeleving bij kinderen te bevorderen, want lezen is leuk! Wist u namelijk dat lezen en
voorgelezen worden hartstikke gezond is? Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. Op de
eerste plaats werkt lezen vooral erg ontspannend. Het geeft je kind een kijkje in een compleet
andere wereld. Spannend, avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie! Boeken lezen stimuleert de
verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat u of uw kind helemaal weg kan dromen bij een
verhaal. Door te lezen krijg je inzicht in de verschillende karakters van de personen in het boek.
Het kind ontdekt meerdere kanten van een verhaal en leert zich in te leven in de
(hoofd)personen. Dit heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling en het omgaan met
anderen. Het lezen van boeken verrijkt de wereld van het kind. Daarnaast zijn er voor elke leeftijd
en elk leesniveau leuke boeken te leen in de (school)bibliotheek.

Kinderen wegbrengen
Bij de groepen 1 en 2 mogen de ouders de
klassen in. Bij groep 3 mogen de ouders tot
de herfstvakantie de klassen in. Van de
kinderen uit de andere groepen wordt
verwacht dat de ze zelfstandig naar hun
groep gaan. De ouders en verzorgers nemen
buiten afscheid van hun kind.

Speculaaspoppen
Onlangs hebben de kinderen hun
bestelformulieren ontvangen. Heeft uw kind
al veel speculaaspoppen verkocht? Op 31
oktober kan de bestellijsten met het geld in
een envelopje ingeleverd worden bij de
leerkracht. Succes met de verkoop!

Leerlingenraad
De nieuwe en oude leerlingenraad hebben
gezamenlijk vergaderd. Er zijn doelen
gesteld en afspraken gemaakt. Ze gaan
nadenken over welke goede doelen we
gaan steunen en welke activiteiten er in
het programma van de TSO kunnen
worden opgenomen. We bedanken Julian,
Marlies en Fiene voor hun inzet! We
wensen Tessa, Julius, Nathan en Tijme veel
succes.

Samenstelling Ouderraad

Ook dit jaar is de Ouderraad weer van de partij. Fijn dat de ouderraad de school helpt bij het
uitvoeren en organiseren van activiteiten. We stellen de leden graag aan u voor:
van links naar rechts, van boven naar onder.
Irma de Bruin (groep 3)
Agnes Breekweg (groep 3 en 6)
Linda Zwiers (groep 7)
Bianca van Ophemert (groep 4 en 8)
Anja van Stam (groep 5, 8)
Petra Tuijl (groep 3, 5 en 6)
Anouk van Onna - penningmeester (groep 6 en 8)
Annemieke Bakker - voorzitter (groep 1 en 5)
Nancy Brewster (groep 6)
Nancy Roeloffs - Secretaris (groep 3 en 5)
Laxmie Soeltan (groep 3)
Rosanna Joemmanbaks (groep 1, Rosanna staat niet op de foto)

Dierendag
Dat het dierendag was op de Wiekslag kan niemand zijn ontgaan. De grote zaal was
omgetoverd tot een heuse kinderboerderij en we genoten met z'n allen enorm van het
knuffelen en aaien. Fijn dat de studenten van De Melanchthon Business School in de
gelegenheid waren om ons de dieren te laten zien en iets te vertellen over de verzorging.

Tussenschoolse opvang
Met ingang van dit schooljaar wordt er elke pauze een afwisselende activiteit aangeboden
om de beweging en het spel van kinderen te stimuleren. Voorbeelden van activiteiten: pret
met krijt, ontdekken met hoepels, Just Dance en improvisatietheater. De leerlingenraad
denkt mee in de invulling van activiteiten.

Kleuterlab
Na de herfstvakantie gaan we op CBS De Wiekslag starten in de kleuterbouw met Kleuterlab.
Kleuterlab stimuleert het onderzoekend leren bij kleuters. Jonge kinderen zijn van nature
onderzoeker, ze deinzen niet terug voor experimenten. Sterker nog het kan soms niet gek
genoeg! Vanuit een themakaart wordt er een probleem geschetst waarbij de kinderen via
onderzoek tot gave oplossingen komen. De kaarten sluiten aan bij de belevingswereld van
het kind. Om goed te kunnen starten met Kleuterlab hebben we uw hulp nodig! Op de
voglende pagina ziet u de materialen die we nodig hebben om Kleuterlab goed uit te
kunnen voeren. Wilt u ons helpen sparen? In de kleuterklas staat een speciale Kleuterlabkast waar alles in kan. Bij de kleuterdeur kunt u vervolgens afvinken wat u heeft
meegenomen. We hopen dat u met ons mee wilt sparen zodat we gave dingen kunnen
ontdekken en creëren met onze onderzoekers in de dop!

