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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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Welkom
In september verwelkomen we Sahin en Noah bij ons in groep 1. Wij wensen
hen veel speel –en werkplezier toe!

Nieuws van het team
In de mailing van deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het wachtwoord
om in te loggen op onze website aangepast is. Dit heeft u nodig om bij onze
foto-albums te komen en om de samenvattingen van WO te printen (alleen
voor gr 5 t/m 8). U vindt hier ook de hulpboekjes voor rekenen en spelling, zeker
ook handig voor het huiswerk. Het oude wachtwoord werkt dus niet meer, vergeet u
niet om dit op uw computer weer even aan te passen. Lukt het niet om in te loggen
met het nieuwe wachtwoord zorgt u er dan voor dat u de geschiedenis van de
browser wist, inclusief de automatisch onthouden wachtwoorden. Vaak lukt het dan
alsnog om in te loggen.

Schoolkalender 2017-2018
Wij hopen inmiddels dat u de nieuwe schoolkalender al heeft uitgeprint en
thuis heeft opgehangen. Heeft u onze mailing daarover aan het begin van het
schooljaar gemist? Dan kunt u de kalender terugvinden op onze site,
http://www.obsdewending.nl/images/kalender/kalender_2017-2018.pdf
We zullen binnenkort de schoolwebsite weer updaten met de nieuwste informatie en
ook de groepspagina’s weer opschonen. Ook de schoolgids, waarin de
onderwijskundige en pedagogische visie van de Wending beschreven staat, kunt u
op de website vinden. Wij gaan u dit schooljaar weer verslag te doen van allerlei
leuke activiteiten.

Nieuwe leerlingadministratie: Parnassys
In de grote vakantie zijn we overgestapt naar een nieuw leerlingadminstratiesysteem (Parnassys) Alle leerlinggegevens en dossiers zijn overgeheveld naar
de nieuwe omgeving. We hebben al gemerkt dat met de conversie van de
bestanden niet alles op de goede plek staat en
soms konden gegevens niet juist overgezet worden.
Daarom zult u binnenkort van uw kind/kinderen een
uitdraai van de leerlingstamkaart krijgen. Wij
verzoeken u dan vriendelijk om alle gegevens te
controleren en zonodig aan te passen/aan te vullen
en weer terug op school in te leveren.
Dit schooljaar zullen we het Parnassys ouderportaal
verder uitrollen en kunt u zelf straks uw
telefoonnummers en mailadressen beheren. Het ligt ook in de bedoeling om de
Parnassys app (Paro app) te gaan gebruiken, dit is een mooi communicatiemiddel
tussen school/leerkracht en ouders. We zullen hier eerst met enkele (demo) groepen
ervaring mee opdoen voordat we dat aan alle ouders beschikbaar gaan stellen. U
wordt hierover op een later stadium verder over geïnformeerd.
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Sjors Creatief/Sportief
In het begin van het schooljaar hebben alle kinderen het Sjorsboekje mee naar
huis gekregen! Dit leuke boekje, speciaal voor alle basisschoolkinderen, is door
onze gemeente mogelijk gemaakt. Het staat boordevol leuke kennismakingsactiviteiten van diverse (sport)aanbieders uit onze
gemeente. Uw kind mag onbeperkt deelnemen aan
verschillende activiteiten in het boekje. Vaak gratis en
zonder direct lid te hoeven worden, zodat uw kind ontdekt
wat bij hen past en misschien wordt er zelfs een nieuw
talent geprikkeld.
Wij dragen als school dit project uiteraard een warm hart
toe. Blader dus gerust het boekje door en ontdek het
gevarieerde, sportieve en culturele aanbod binnen onze
gemeente!
Het mooie aan dit project is de mogelijkheid om evt. samen met
vriendjes/vriendinnetjes een aantal activiteiten te ontdekken. In het boekje staat
precies wanneer uw kind verwacht wordt. Pak uw agenda om te kijken of deze
moment(en) passen in uw agenda.
Het Sjorsboekje is een bewaargids voor het hele resterende schooljaar! Er worden
het hele schooljaar leuke activiteiten aangeboden. Het kan zijn dat na het drukken
van het boekje er nieuwe activiteiten worden aangeboden via de website. Neem
dus regelmatig een kijkje op www.sjorssportief.nl

Burendag voor groep 7 en 8 in
Heerma State
Op 22 september zetten we ons ook weer
extra ' groen' in tijdens de Burendag van
Heerma State. Kinderen uit groep 7 en 8 zullen in
de beweegtuin van Heerma State
gaan picknicken samen met bewoners. Daarna
zullen zij samen een activiteitencircuit in de
beweegtuin doorlopen waarbij sport en spel
centraal zullen staan. Rond 14.15 uur nodigen we
bij deze opa's en oma's van kinderen uit groep 7 en 8 uit om hun kleinkinderen op te
komen halen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn dan lopen de groepsleerkrachten
van groep 7 en 8 om 14.30 uur terug naar school en kunnen de kinderen van daaruit
zelf naar huis.

Even voorstellen, onze klassenouders!
Wij zijn erg blij met de betrokkenheid van u als ouder. Fijn dat iedere groep
weer “bemand” is met 1 of meerdere klassenouders.
Dit schooljaar mogen we de volgende ouders als klassenouders aan u
voorstellen:  
Groep 1/2A:
- Eveline Smidtman, moeder van Thijmen
- Mark van den Boer, vader van Jibbe
Groep 1/2B:
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- Conny van Hooijdonk, moeder van Dex
- Nikie Vruwink, moeder van Jesse
Groep 1/2C:
- Ingrid Harijgens, moeder van Renske
- Iris van den Broek, moeder van Senna
Groep 3:
- Mandy Willems, moeder van Xander
- Nathalie Bakker, moeder van Femke
Groep 4:
- Vesna van Erve, moeder van Maya
- Krista Schols, moeder van Luna
Groep 5:
- Linda Penders, moeder van Mick
- Simone Testers, moeder van Finn
Groep 6:
- Rob Goud, vader van Evi
- Mariska Willeboer, moeder Jill
Groep 7:
- Esther van Ginneken, moeder van Jasper
- Maartje van der Linden, moeder van Joep
Groep 8:
- Sonja Ermen, moeder van Djamila
- Ninette van den Bogart, moeder van Annabelle

In actie voor Jantje Beton!
Wij doen al enkele jaren met groep 7 en 8 mee
met de Jantje Beton actie. Jantje Beton wil dat
alle kinderen van Nederland fijn buiten kunnen
spelen en kunnen met de opbrengst van de
loterij een aantal mooie projecten uitvoeren. De
kinderen hebben inmiddels lotenboekjes mee naar
huis genomen. Wij hopen dat de kinderen enthousiast
zijn om zoveel mogelijk loten te verkopen. De helft van
de opbrengst gaat naar Jantje Beton en de helft van
de opbrengst gaat naar de school. De kinderen van
groep 7 hebben er zelfs een hele berekening op
losgelaten wat het zou kunnen opbrengen als iedere
leerling van de groep 10 lootjes verkoopt ;-) We zullen samen met de kinderen en de
leerlingenraad nadenken welk spelmateriaal we kunnen aanschaffen van de
uiteindelijke opbrengst. Er bestaat al een lichte voorkeur voor een “boomhut” !
De kinderen van groep 7 en 8 gaan aan de slag, wij hopen dat u een lootje wilt
kopen! De verkoop loopt van 13 t/m 27 september.
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Landelijke staking primair onderwijs op donderdag 5
oktober.
Het team en directie van de Wending ondersteunt het initiatief van ‘PO in
actie’ van harte. Er blijven teveel problemen liggen, waardoor er een tekort
aan goede leerkrachten dreigt te ontstaan en het ziekteverzuim in het PO
hoog is en groeit. ‘PO in actie’ wil dat in het regeerakkoord extra geld wordt
vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het
primair onderwijs. Op 5 oktober willen veel basisscholen gehoor geven aan de
oproep om de school een dag te sluiten en in Den Haag actie te gaan voeren.
Directie van de Wending is op dit moment in gesprek met haar schoolbestuur om te
bekijken of en hoe we gehoor geven aan deze oproep. We zullen u zo spoedig
mogelijk op de hoogte brengen van de genomen beslissing.

Op de schoolfoto!
Donderdag 28 September komt de schoolfotograaf naar school voor de
jaarlijkse schoolfoto. Deze dag zal er een individuele foto genomen worden
van elke leerling. Daarnaast wordt er van iedere groep een groepsfoto
gemaakt en worden broertjes en zusjes (die op de basisschool zitten) samen op
de foto gezet.
We willen u vragen de kinderen deze
dag in gekleurde kleding naar school
te laten komen waarin ze zichzelf
prettig voelen. Dit geeft de
groepsfoto een mooie uitstraling.
Wilt u er bij de kledingkeuze op letten
dat de foto’s (evt) in het gras
gemaakt worden.
Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Week van de gezonde pauzehap 25 t/m
29 september
Dit schooljaar doen de groepen 5 t/m 8 mee met de
week van de gezonde pauzehap. Als gezonde start
van het schooljaar biedt Ik eet het beter het
lesprogramma Week van de Pauzehap: vijf dagen met
filmpjes, opdrachten en gezonde tussendoortjes voor de
hele groep. Leerlingen ervaren met elkaar hoe lekker zo’n
gezonde pauzehap kan zijn! Dit past natuurlijk prima binnen
de weg die we al met de Wending zijn ingeslagen.
Het lesprogramma krijgt in het voorjaar nog een vervolg,
groep 5 gaat dan aan de slag met moestuintjes, groep 6
gaat proeven met het programma “over de tong, groep 7
leert van alles over voedingstoffen en vezels met allerlei
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proefjes en groep 8 gaat zelf een gezonde lunch maken op school.
Wilt u meer over dit project lezen, kijk dan even op https://www.ikeethetbeter.nl

Mededelingen van de OV
Voor de zomervakantie zijn er 4 nieuwe ov-leden bij gekomen, waarvan er al 3
voorgesteld zijn in de laatste Ons Ding voor de zomer. De OV stelt nog graag
het laatste nieuwe ov-lid voor, Mandy Willems:
“Hi, mijn naam is Mandy Willems, 35 jaar en moeder van Xander (1/2c) en Julia
(1/2b).
Samen met mijn man Ronny wonen wij sinds 2010 in een gezellige straat in de
Weihoek.
Ik heb mij sinds kort aangemeld bij de oudervereniging, omdat ik graag mijn steentje
wil bijdragen om deze fijne school nog leuker te maken voor onze kinderen.
Dat ze allemaal later met plezier terugdenken aan hun
basisschooltijd!
Tot ziens op t schoolplein ;-)”
Dit schooljaar willen we een ‘versierteam’ opzetten.
Dit wordt een team van hulpouders die graag mee
willen helpen om het schoolgebouw in een bepaald
thema te versieren, zoals Sinterklaasversiering,
Kerstversiering etcetera. We zoeken nog enkele
ouders en een coördinator/aanspreekpunt. In
overleg wordt bepaald op welke dag de
versieringen in het schoolgebouw worden
aangebracht en er zal budget zijn om oude, kapotte
versieringen te vervangen en nieuwe aan te schaffen. Interesse voor
coördinator en/of voor het versierteam? Mail ons op ovdewending@gmail.com. Er
zal binnenkort ook een flyer meegaan in de tas van uw kind, waarop u kunt
aangeven interesse te hebben!
De eerste ov-vergadering van het schooljaar is al weer geweest, en we hebben zin
om weer te starten met de invulling van de themadagen. Wilt u aansluiten bij een
vergadering? Graag! De vergaderingen worden gehouden ’s avonds vanaf 20:00
uur op:
-   11 oktober (Algemene Ledenvergadering)
-   23 november
-   1 februari
-   11 april
-   7 juni
Algemene Ledenvergadering, 11 oktober.
Hierbij willen we u uitnodigen voor onze jaarlijkse interessante en informatieve
ledenvergadering.
Zoals u van ons gewend bent vertellen we u eerst wat de oudervereniging doet en
wat we afgelopen schooljaar gedaan hebben. Daarnaast presenteren we de
jaarrekening en verantwoorden we de besteding van uw ouderbijdrage.
Komende ledenvergadering hebben we ook weer gasten uitgenodigd om
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workshops te verzorgen. U krijgt de gelegenheid om aan te sluiten bij de volgende
presentaties:
-   Buro J!K. Met coaching en training geeft Buro J!K ouders en professionals
inzicht in de reden van een bepaald gedrag. Als zij het natuurlijk gedrag van
de kinderen beter begrijpen benaderen zij hen op een manier die bij hen
past. Buro J!K is er voor volwassenen die op zoek zijn naar deze verrijking in het
contact met kinderen. Zij geloven in een preventieve aanpak.
-   Muzisens. Onze muziekmeneer Jeroen. Jeroen neemt je mee in de wereld van
muziek en laat u ervaren waar uw kind iedere week van geniet.
-   Sportservice bureau. Gezond en fit gedrag vinden we belangrijk. Daarom
hebben we 1 keer in de week een sportjuffrouw op school. Sportservice laat u
zien waarom bewegen goed voor je is. Ook besteden zij aandacht aan het
gezond eetgedrag bij kinderen, waar moet dat aan voldoen en welke rol
kunnen ouders en school hierin spelen?
-   Bibliotheek en media.
Mooie onderwerpen die ons allen prikkelen om met elkaar in gesprek te gaan. U
begrijpt dat we deze avond goed willen voorbereiden. Daarom is het voor ons van
belang om te weten hoeveel ouders er geïnteresseerd zijn en hierbij aanwezig
kunnen zijn. Bij onvoldoende aanmeldingen zijn wij genoodzaakt om de avond te
annuleren en de informatie van de oudervereniging en de jaarrekening via mail met
u te communiceren.
Laat u ons via e-mail weten of u naar deze avond komt en met hoeveel personen?
Graag voor donderdag 21 september. Uw aanmelding mag naar
ovdewending@gmail.com

Heeft u vragen of opmerkingen, of zaken die op de agenda kunnen van de
oudervereniging? Mail ons op: ovdewending@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Martine Breugelmans, Patricia Leis, Lisette Timmers, Suzanne van Moergastel, Claudia
van Overveldt, Marc Vriens, Susan Aanraad, Alice Coppens, Wendy van Eekelen en
Mandy Willems.   

Huiswerkbegeleiding voor groep 6-7-8
Na de Herfstvakantie starten wij met het naschoolse aanbod van
huiswerkbegeleiding. Dit is bedoeld voor de groepen 6 tot en met 8. Tijdens dit
uur kunnen de kinderen in alle rust hun huiswerk maken en toetsen leren. Wij
stellen hiervoor de benodigde materialen en hulpmiddelen ter beschikking.
Verder zal er een leerkracht aanwezig zijn om uw kind te helpen en te begeleiden.
Samen kunnen wij met uw kind kijken naar het plannen van het huis- en leerwerk en
de manier waarop je dit aanpakt. De huiswerkbegeleiding zal plaatsvinden op
maandag en/of dinsdag- donderdag van 14.45 - 15.45 uur. De kosten, voor een
strippenkaart van 10 keer begeleiding, zijn 50 euro. Deze strippenkaart is het gehele
jaar geldig. Voor gezinnen met meerder kinderen kunt uw een familiekaart
aanschaffen, waarbij uw voor ieder kind 5 strippen afneemt.
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Graag vernemen wij van u welke dag de voorkeur heeft. Op basis van de aantal
aanmeldingen en voorkeursdagen bieden wij 1x of 2x per week de mogelijkheid
voor huiswerkbegeleiding aan. Maandag is een vaste dag, dinsdag en donderdag
zullen wisselen. U kunt uw kind(eren) opgeven via zekerleren@gmail.com
Vermeld de naam en groep van uw kind. En natuurlijk de voorkeursdag.
Groet, juf Ethel en juf Ninette.

Enkele afspraken op een rijtje
•  
•  
•  
•  
•  

13 t.m 27 september, lotenverkoop Jantje Beton door gr 7 en 8
21 september, schoolreis
25 september, start thema Kinderboekenweek Griezelen
25 t/m 29 september, week van de gezonde pauzehap gr 5 t/m 8
28 september, schoolfotograaf

Het volgende Ons Ding komt uit in de week van 2 oktober!
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