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Elk kind is
uniek en ders
leert an

Samen een
leren is ker
stuk leu

Laat talenten tot bloei komen

Een fijne school

Als je samen speelt en werkt is het belangrijk om aardig voor elkaar te zijn.
Zo krijg je een fijne sfeer op school waarin iedereen zich thuis voelt en goed
kan leren. We werken in kleine groepjes en ieder kind krijgt persoonlijke aandacht en, als dat nodig is, de juiste zorg. Als we het niet met elkaar eens zijn,
praten we met elkaar en zoeken we naar een oplossing.

Ook voor ouders

Kinderen
zijn van rg
nature eerig
nieuwsgi

Een goed contact met u als ouder vinden we erg belangrijk. Daarom nodigen
we ouders uit een kijkje te komen nemen in de klas van hun kind. Ook bent u
van harte welkom in onze ouderkamer of ons (kinder)restaurant.

Dit wil ik leren!

Kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig en willen graag leren. Op onze school
werken we daarom met het concept Meervoudige intelligentie, een vorm van
ontwikkelingsgericht leren. Kinderen gaan zelf op ontdekkingstocht waardoor
ze makkelijker en sneller leren. We gebruiken thema’s die kinderen leuk
vinden. Leren lezen, schrijven en rekenen wordt zo nog leuker. Kinderen die
moeite hebben met taal of rekenen, krijgen extra aandacht van een speciaal
opgeleide taal- of rekenleerkracht.

Elk kind is uniek en ieder kind leert anders. Het ene kind leert door nadoen, een
ander kind door te lezen, een ander door dingen uit te proberen of juist door
samen te werken met klasgenootjes. We bieden op school al deze manieren van
leren aan zodat de kinderen op hun eigen manier hun talenten tot bloei kunnen
laten komen. Veel kinderen vinden leren op deze manier een feest.

Russian School of Arts

Meer dan school alleen

Voor- en naschooltijd willen kinderen spelen. Als u moet werken, kunt u uw
kind in ons schoolgebouw naar de BSO van Komkids brengen. Voor de allerkleinsten is er ook een peuterspeelzaal.

Sommige kinderen kunnen prachtig zingen, dansen of toneelspelen. Daar kom je
als ouders niet altijd vanzelf achter. Op Wieken 1 ontdekken kinderen tijdens de
lessen van de Russian School of Arts hun talenten op het gebied van dans, tekenen, zang, drama en muziek. De kinderen hebben geluk, want Wieken 1 is namelijk de enige school in Schiedam die les krijgt van de Russian School of Arts.

Samen eten is ontzettend gezellig. In ons restaurant koken kinderen en ouders
gerechten uit allerlei landen. Komt u een keer koken of bij ons eten?

Iedereen welkom!

Sporten na schooltijd

Extra leertijd

Nieuwbouw

Wieken 1 is een Christelijke ontmoetingsschool. Alle kinderen zijn welkom bij ons!
Samen vieren we de Christelijke feestdagen, zoals Pasen en Kerstmis. We hebben
ook aandacht voor andere godsdiensten.

Voor de kinderen van groep 7 en 8 komt de middelbare school steeds dichterbij.
Op Wieken 1 bereiden we de kinderen daar goed op voor. Ze krijgen zes uur extra
leertijd per week om een goede basis te leggen voor hun volgende stap.

Schoolrestaurant De Molen

Sporten is niet alleen leuk, het is ook gezond. Kinderen beleven er veel plezier
aan en leren ervan. Na schooltijd organiseren we daarom allerlei sportactiviteiten binnen de wijk zoals judo, tennis, schaken en turnen.

Onze school krijgt in 2013 een nieuw schoolgebouw dat van alle gemakken
voorzien is, zoals een bibliotheek en een kinderopvang voor kinderen van 0
tot 4 jaar.

