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U ontvangt deze nieuwsbrief digitaal. We versturen het naar de mailadressen die in onze schooladministratie staan.
Zorg er in ieder geval voor dat wij uw goede mailadres hebben. Mocht u een wijziging in mailadres door willen
geven of een tweede mailadres dan is dat uiteraard mogelijk. Stuur in dat geval een berichtje naar
info@obsdewending.nl Vermeld er duidelijk bij wat de familienaam is en de voorna(a)m(en) van uw kind(eren).
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In augustus en september verwelkomen we bij ons op school Lieve, Evy,
Logan, Thomas, Linsey Le, Sophie, Sebas, Annelin, Dien, Sahim, Thijmen, Mees
Noah, Thomas en Marleen. Wij wensen hen heel veel speel, -leer, en
werkplezier!

We sluiten schooljaar 2016-2017 alweer af. We hebben een energiek en sportief
jaar gehad.
Sport en bewegen,
Kinderen hebben meegedaan aan de sportdag op Visdonk, de voetbal en
atletiekwedstrijden en ook nog eens aan de 4 Engelse Mijl. We zijn apetrots op deze
prestaties. We hebben ook op andere terreinen laten zien dat onze kinderen veel
hebben geleerd. Samen met dansgroep de Stilte en met Muzisens, onze
muziekleraar Jeroen, hebben we geleerd om met dans uit onze comfort-zone te
stappen.
Onderwijs,
De vacature naast juf Kim wordt tot de herfstvakantie door juf Kim vervuld, waardoor
zij een hele week de kinderen van groep 1-2 A zal begeleiden. Gedurende die
periode gaan we op zoek naar een leerkracht naast juf Kim, eventueel in
combinatie met de vervanger van juf Ruth in groep 1-2 C. Juf Ruth gaat dan
namelijk met zwangerschapsverlof.
Onze juffen hebben hard gewerkt, met behulp van het verzorgen van Expliciete
Directe Instructie zorgen ze voor directe feedback op wat kinderen aan instructie
ontvangen en toepassen. Alle kinderen op de Wending krijgen onderwijs naar
behoefte, niet alleen wordt gekeken naar het niveau van de kinderen er wordt ook
aandacht besteed aan de manier van leren. Het is goed om te zien dat dit ook tot
een hoog resultaat bij de eindtoets IEP heeft geleid.
Gedurende het schooljaar hebben we genoten van onze thema’s. In de hoeken
kon men naar hartenlust het thema verkennen. Volgend schooljaar gaan we dit een
andere wending geven, kinderen maken gedurende de dag gebruik van de
hoeken. De instructie die in de ochtend is gegeven kan door het kind in de hoeken
toegepast worden, waardoor kennis beter beklijft. Kinderen van groep 1-2 spelen in
de hoeken op de gang. Doordat de leerkracht met de kinderen meespeelt ontstaat
er een interactie tussen kinderen uit de diverse hoeken. Hierbij wordt ook aandacht
besteed aan de woordenschatuitbreiding van het kind. Ons groep 1-2 team heeft
voor deze aanpak de OBO-innovatie prijs gewonnen. Iets waar we bijzonder trots op
zijn natuurlijk. Edux schrijf er een mooi stuk over “ Spelen op basisschool de Wending”
Het is fijn dat we komend schooljaar extra tijd in kunnen zetten bij de ondersteuning
in de klas. Dit wordt structureel in groep 3 en in de groepen 5 t/m 8 toegepast.
Daarnaast gaan we komend schooljaar weer bij de groepen 1-2 werken met
stagiaires die in de klas een extra handje kunnen bieden.
Samenwerking,
De samenwerking met Heerma State zetten we ook volgend jaar weer voort. We
hebben gedurende het jaar enkele activiteiten ingepland. We denken hierbij aan
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het verder opzetten van de moestuin, met onze muziekmeneer Jeroen gaan we
samen met bewoners zingen en muziek maken en we organiseren samen de
burendag op 21 september. Het is goed dat onze kinderen leren hoe ze met respect
met ouderen omgaan.
Lokalenwissel.
Op initiatief van basisschool Lavoor is gekeken naar de ruimteverdeling in het
gebouw. Tijdens dit proces is ervoor gekozen om twee lokalen te wisselen.
De twee lokalen van groep 5 en 6 worden met de lokalen van Lavoor naast groep 7
en 8 gewisseld. In het nieuwe schooljaar gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 de
trap op en dan naar links de gang in. De twee bovenbouwgroepen van Lavoor
maken gebruik van de trap bij Kober, via de bibliotheek om bij hun lokalen te
komen.
De bibliotheek gaan we samen met Lavoor en Kober verder door ontwikkelen, zodat
alle kinderen van het Kwadrant kunnen genieten van dit mooie aanbod. Mirjam
Ozelton van bibliotheek VanNu begeleidt ons hierin. SanderWoodworks heeft voor
uitbreiding van de kasten gezorgd.
Afscheid juf Esther.
Juf Esther heeft vanaf het ontstaan van de Wending bij ons gewerkt en aan diverse
groepen lesgegeven. Dat heeft ze met veel plezier en met veel enthousiasme
gedaan. We hebben een grote bewondering voor haar dat ze de keuze heeft
gemaakt om tijdelijk uit het onderwijs te stappen. We gaan haar erg missen als
collega en als lieve en goede juf.
We nemen aanstaande donderdag, 13 juli, afscheid van juf Esther. U bent van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn. Rond de klok van 14.00 uur willen we samen met
de kinderen, het team en u juf Esther in het zonnetje zetten.
Vrijdagmiddag 14 juli 12.00 uur gaan heerlijk genieten van een welverdiende
zomervakantie.

Dankzij het continurooster blijven alle kinderen over in de grote pauze tussen
11:30 uur en 12:30 uur.
Hiervoor zijn, naast 1 leerkracht, veel hulpouders nodig om het in de pauze zo veilig
en gezellig mogelijk te laten
verlopen. Door de groei van de
school en omdat enkele ouders
stoppen vanwege vertrek van hun
kind van school, zijn we met spoed
op zoek naar nieuwe ouders en/of
opa’s en oma’s voor het volgende
schooljaar!
Tijdens de tussenschoolse opvang
op het schoolplein houdt u toezicht
op de kinderen, kunt u gezellig
meedoen met de spelletjes, helpt u
de kinderen, en bent u natuurlijk
ook even in de buurt van uw eigen
(klein)kind!
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Als beloning krijgt u enthousiaste kinderen, dankbaarheid van het schoolteam en
directie en een vergoeding van 4,50 euro per uur. We hebben al 8 enthousiaste
aanmeldingen binnengekregen. Helaas niet genoeg om te kunnen starten.

Welke 15 enthousiaste ouders, opa’s en oma’s komen onze
leerkrachten en TSO-ouders hierbij ondersteunen?
Bent u geïnteresseerd? Dan bent u hierbij van harte uitgenodigd om een keer te
komen kijken. U kunt zich aanmelden bij: a.deschutter@obsdewending.nl.
Wij, schoolteam, directie en alle kinderen, zien uw aanmelding graag tegemoet!

Afgelopen twee schooljaren hebben een aantal kinderen tot grote
tevredenheid deelgenomen aan de naschoolse huiswerkbegeleidingsklas.
Graag zouden wij willen weten of er behoefte is om in het nieuwe schooljaar
deze begeleiding weer aan te bieden. Bij voldoende animo wordt dit verzorgd
op maandag en eventueel ook dinsdag/donderdag na schooltijd. De doelgroep is
leerlingen uit groep 6,7 en 8. Tijdens de begeleiding zal het maken van huiswerk
centraal staan maar ook het plannen van leerwerk en leren hoe te leren. De kosten
bedragen €50 voor een tienrittenkaart. Bij meerdere kinderen uit één gezin die van
de huiswerkbegeleiding gebruik willen maken kan een aangepaste betaalregeling
getroffen worden. Heeft u interesse om uw kind hieraan deel te laten nemen, stuur
dan even een mailtje naar zekerleren@gmail.com

We maakten al eerder melding van de schoolvakanties en vrije dagen van
schooljaar 2017-2018, hieronder nogmaals ter info,
Studiedag groep 1 t/m 8 de gehele dag vrij:
woensdag 22 november 2017
Studieweek groep 1 t/m 7 gehele week vrij:
maandag 28 mei t/m 1 juni 2018
(groep 8 heeft in die week van 28 mei t/m 30 mei schoolkamp)
Studiedag groep 8 de gehele dag vrij:
donderdag 31 mei 2018 en vrijdag 1 juni 2018
donderdag 5 juli 2018 en vrijdag 6 juli 2018
Vrije middag groep 1 t/m 8
Vrijdag 13 oktober 2017 vanaf 12.00 uur
Vrijdag 9 februari 2018 vanaf 12.00 uur
Vrijdag 20 april 2018 vanaf 12.00 uur
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Vrijdag 6 juli 2018 vanaf 12.00 uur.
Vrije dag groep 1 t/m 8
Woensdag 6 december 2017
Vrijdag 22 december 2017
Schoolvkanties 2017-2018
Zomervakantie 2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2de Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
2de Pinksterdag
Zomervakantie 2018

14 juli t/m 25 augustus 2017
16 oktober t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
12 februari t/m 16 februari 2018
2 april 2018
23 april t/m 4 mei 2018
10 en 11 mei 2018
21 mei 2018
9 juli t/m 17 augustus 2018

De OV heeft volgend schooljaar 4 nieuwe leden erbij! We stellen ze graag aan
u voor.
‘Ik ben Wendy van Eekelen en ben getrouwd met John van Eekelen. Onze
kinderen zijn Yara (gaat naar groep 4) en Romee (zit in groep 1-2b). Ik zit sinds kort in
de OV van de Wending. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen
van het hele schoolgebeuren. Ik help graag bij allerlei activiteiten die op school
plaats vinden. Ik heb zelf ook als leerkracht op een basisschool gewerkt en het is leuk
om het op De Wending “van de andere kant”, dus als ouder, mee te maken. In mijn
vrije tijd vind ik het leuk om erop uit te gaan met het gezin, te sporten en uit eten te
gaan.’
‘Mijn naam is Alice Coppens, ben 35 jaar oud en werkzaam als functioneel
applicatiebeheerder bij OMO scholengroep Tongerlo. Ik ben getrouwd met Mike en
samen hebben wij twee hele lieve, ondeugende kindjes die beide op de Wending
zitten, Emma (groep 4) en Bas (groep 1/2 C).
Regelmatig help ik mee op De Wending met diverse activiteiten en zal vanaf
komend schooljaar deel uit gaan maken van de oudervereniging waarin ik de
functie van secretaris op me zal nemen. Ik heb er superveel zin in en hoop op deze
manier een bijdrage te kunnen leveren aan het organiseren van leuke activiteiten
waaraan de leerlingen én docenten veel plezier zullen beleven.’
Groetjes, Alice
‘Ik ben Susan Aanraad, 33 jaar oud. Ik ben de mama van Mads Franken die sinds
februari dit jaar op de Wending zit in groep 1/2B bij juf Sandra en juf Vera. Ik woon
samen met Frits en Mads op de Mosberg en ik werk als Bewegingsagoog bij
Koninklijke Visio in Breda. Ik mag graag een rondje gaan hardlopen en doe dat dan
ook regelmatig. Verder maak je mij blij met goede muziek en lekker eten. Ik vind het
leuk om als ouder wat meer betrokken te kunnen zijn bij de school. De OV is voor mij
een goede manier om dit te kunnen doen.
Tot ziens op de Wending, Susan Aanraad’
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Wendy, Alice, Susan en Mandy
Mandy Willems zal zich in de volgende ‘Ons Ding’-uitgave voorstellen.
In de laatste OV-vergadering van 5 juli jl. hebben we afscheid moeten nemen van
Ilse Braat. Bij deze willen we Ilse nogmaals hartelijk bedanken voor haar rol als
penningmeester en als OV-lid! Marc Vriens gaat haar rol van penningsmeester
overnemen. Begin volgend jaar gaan we nog afscheid nemen van Ninette van den
Bogart als voorzitter en zal Suzanne van Moergastel het stokje overnemen.
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u van ons weer de
automatische incasso voor het jaarlijkse schoolgeld en daarnaast een inschrijflijst
voor activiteiten op school. Alvast hartelijk dank voor het invullen van beide
formulieren, wij zien het tegen die tijd graag weer z.s.m. retour.
Verder willen wij u en uw kind(eren) een fijne zomervakantie wensen! Tot volgend
schooljaar!
Groeten,
Ninette van den Bogart, Ilse Braat, Martine Breugelmans, Patricia Leis, Lisette Timmers,
Suzanne van Moergastel, Claudia van Overveldt, Marc Vriens, Susan Aanraad, Alice
Coppens, Wendy van Eekelen en Mandy Willems.
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Meedenken over de verkeersveiligheid rondom de school? Verkeersactiviteiten
helpen organiseren? Nieuwe ideeën aandragen waar we wellicht als
Kwadrantgebruiker (Lavoor, Wending en Kober) iets mee kunnen doen?
De Wending is weer op zoek naar nieuwe verkeersouders! Met
enkele bijeenkomsten per jaar en gekeken naar wanneer
iedereen kan, plannen we een geschikte dag en tijd. U kunt
zich opgeven bij juf Kristel (k.reijenga@obsdewending.nl).

Vanzelfsprekend zorgen wij als school voor heel veel lesmateriaal en ander
verbruiksmateriaal. Zo krijgt ieder kind van school een eigen kleurdoos, schaar,
gum, grijs potlood en liniaal. Wilt u onderstaande materialen zelf voor uw kind
aanschaffen?
Vanaf groep 4: blauwschrijvende vulpen of (Lamy/Stabilo)pen
Vanaf groep 5: stevige elastiekmap om huiswerk in op te bergen
Het is niet meer nodig om een multomap voor uw kind aan te
schaffen.
De kinderen van groep 7 en 8 gebruiken tevens een
schoolagenda, deze wordt door de school verstrekt. Het is
verplicht deze agenda te gebruiken. Nog voor de zomervakantie krijgen de kinderen
deze agenda uitgereikt.

Als alles volgens planning verloopt zullen de groepen 4 en 7 het schooljaar
starten met nieuwe leerlingsetjes. De nieuwe tafels en stoelen zullen dezelfde
uitstraling hebben als de setjes in groep 3. Nog voor de herfstvakantie zullen in
groep 7 ook de kasten worden vervangen, zodat groep 7 volledig in het nieuw
gestoken het schooljaar kan vervolgen. De huidige look van de kleutergroepen en
groep 3 wordt doorgezet. We kunnen niet alle groepen in 1 keer in het nieuw steken,
dit zullen we de komende jaren gefaseerd gaan doen.

Onze groep 3 maakt al jaren gebruikt van de
leesmethode Veilig Leren Lezen van Zwijssen.
Twee jaar geleden is er een nieuwe versie
uitgekomen. De Veilig Leren Lezen Kim versie.
Na de zomervakantie zullen de leerlingen uit groep 3
gaan leren lezen met deze allernieuwste versie.
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Net zoals de drie voorgaande schooljaren zal onze school weer deelnemen
aan de Jantje Beton Actie.
Op woensdag 13 september gaat de Jantje Beton Loterij van start en duurt
twee weken.
Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten
kunnen spelen in hun eigen buurt.
Verstoppertje spelen, kliederen met water,
hutten bouwen, en nog veel meer. Maar
vaak is er geen plek, is de speelplek slecht
bereikbaar of prikkelt deze de fantasie niet.
Jantje Beton bedenkt, financiert en
organiseert daarom projecten die vrij
buitenspelen mogelijk maken. Jantje Beton
laat kinderen buitenspelen.
De Jantje Beton Loterij is zo opgezet dat de
deelnemende basisscholen zelf de helft van
de opbrengst mogen besteden. Het geld mag
naar eigen inzicht worden besteed aan
buitenactiviteiten, opknappen van het
schoolplein of de aanschaf van verschillende
speelmaterialen. Hoe meer loten de kinderen
verkopen, hoe groter de opbrengst! We
hebben al drie jaar door de inzet van onze
leerlingen leuke spelmaterialen aangeschaft
waar alle leerlingen van de Wending gebruik van kunnen maken.
Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 7 en 8 de loten verkopen in huiselijke
kring en dus niet langs de deuren gaan. De verkoop gaat middels een machtiging,
daardoor hoeven de kinderen niet met geld over straat. Hopelijk steunt u deze actie!
Het is een kleine moeite om geld voor Jantje Beton maar ook geld voor onze school
te generen.

De afgelopen twee schooljaren hebben wij voor gewerkt in de onlineomgeving van office 365 en in de cloud gewerkt. Wij zijn daarvoor
aangesloten bij Schoolspot. Schoolspot biedt onze leerlingen en hun ouders de
mogelijkheid tot aanschaf van software tegen sterk gereduceerd tarief. Zo
kunt u bijvoorbeeld office 365 pro plus aanschaffen tegen betaling van €3,99 per
jaar. U beschikt dan altijd over de laatste nieuwste software van het office-pakket
(voor zowel windows als mac) en kunt dit thuis op 5 computers/tablets installeren.
Mocht u interesse hebben dan hoeft u alleen maar een account aan te maken op
schoolspot https://www.schoolspot.nl/ , en geef daarbij aan dat uw kind op de
Wending zit.
Mocht u hierover nog vragen hebben stuur dan een berichtje naar juf Ethel
e.pfeijffer@obsdewending.nl
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In deze laatste schoolweek gaan we afscheid nemen
van juf Esther en juf Mariana. Juf Esther gaat het
onderwijs verlaten en juf Mariana gaat op OBO school
de Regenboog werken. Wij bedanken hen voor hun
tomeloze inzet op de Wending.

•
zomervakantie van 14 juli 12.00 u. t/m vrijdag 25 augustus.
•
28 augusutus, start nieuwe schooljaar met thema “groene weken”
•
5 september, informatie-avond methoden en werkwijzen voor groep 1
t/m 8
• 13 september, start actie Jantje Beton
• 21 september, schoolreis voor groep 1 t/m 8
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