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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 oktober/november verwelkomen we Pien en Jimmy bij ons in groep 1. Wij
wensen hen veel speel –en werkplezier toe!

Nieuws van het team
In september j.l. heeft Ad Goossens onze school bezocht. We willen graag een
samenvatting van dit bezoek met u delen:

Op 20 september bezocht ik Obs De Wending en sprak hier met de directie, met
leerlingen, ouders en leerkrachten. Ook bezocht ik enkele groepen.
Tijdens dit bezoek heb ik me een beeld gevormd van:
- Pedagogisch klimaat en veiligheidsbeleid, incl. pesten
- Didactische kwaliteiten van medewerkers
- Tevredenheid van het personeel
- Tevredenheid van de ouders
- De bedrijfsvoering
- De wijze waarop de informatie uit het school-, jaarplan, managementrapportages
(incl. WMK) en schoolgids zichtbaar is binnen de school
- Het functioneren van de directie.
A.J.P. Goossens MME, directeur - bestuurder.
In gesprek met directie en leerkrachten.
De directie van De Wending heeft het afgelopen jaar vooral veel tijd geïnvesteerd in
het beter uitdragen van de visie van de school. Het lesgeven volgens het EDI-model,
aandacht voor groepsoverstijgend werken en het feit dat de school het totale kind
in beeld wil hebben zijn hierbij kernbegrippen. Nadat in de onderbouw het werken in
hoekenspel vorm heeft gekregen is de school gestart om ook in de hogere groepen
hoekenwerk te implementeren. Dit hoekenwerk staat vooral ten dienste van het
onderzoekende leren en de creatieve vorming van de leerlingen. Het is de
bedoeling dat iedere leerling zinvol in een hoek kan samenwerken met leerlingen
van een andere groep.
De leerlingenzorg heeft verder vorm gekregen. De begeleiding wordt zoveel
mogelijk op maat vorm gegeven. De instructie vindt bij meerdere vakken in drie
niveaus plaats (rood, oranje, groen en groen plus). De aanpak van meer begaafde
leerlingen is beschreven in een protocol
hoogbegaafdheid dat wordt
toegepast.

In gesprek met leerlingen vanuit groep 5
t/m 8.
Ik sprak met een groepje van 5
leerlingen, die heel enthousiast maar
ook eerlijk over hun school vertelden.
De kinderen vonden De Wending een
leuke school, ze waren van mening dat
iedereen vriendelijk voor elkaar is en ze
voelden zich veilig. Alle kinderen
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herkenden de onderwerpen die in de schoolgids of in andere bronnen vermeld
staan en konden hier ook inhoudelijk op reageren. De school maakt waar wat ze
schrijven. Ze hadden wel enkele aanbevelingen, m.n. de manier waarop er met
computers gewerkt wordt zou beter kunnen. Dit wordt bij de leerlingenraad
bespreekbaar gemaakt.
In gesprek met ouders van de school
Ik sprak met 6 ouders met leerlingen in verschillende bouwen. Sommige ouders
hadden hun kind(eren) vanaf groep 1 op De Wending. Andere ouders waren
overgestapt van een andere school.
De ouders waren van mening dat de school waar maakt wat hen tijdens de eerste
kennismaking beloofd is. Er werden belangrijke argumenten genoemd waarom zij
destijds voor De Wending gekozen hadden, m.n. de sfeer en het pedagogisch
klimaat werden positief beoordeeld.
Het continurooster werd, hoewel er ook wel aandachtspunten genoemd werden,
positief beoordeeld. Ouders voelen zich betrokken en geven aan dat er echt naar
hen geluisterd wordt.
Enkele ouders zouden de school nog enkele aanbevelingen willen meegeven, m.n.
rondom de vraag of de school zich zou moeten bemoeien met wat de kinderen
eten bestaat verschil van mening.

Reminder…..studiedagen
Op woensdag 22 november en woensdag 6 december zijn alle leerlingen van
groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. de geplande studiedagen.

Lampionnenoptocht vrijdag 10-11
Beste kinderen, ouders en/of verzorgers,
Ook dit jaar organiseren we gezamenlijk een lampionnenoptocht, op
vrijdagavond 10 november a.s. Alle kinderen van het Kwadrant, dus
Kindercentrum Dol-fijn, KPO Lavoor-Morelberg en OBS de Wending zijn, met hun
ouders, van harte uitgenodigd.
Vrijdag 10 november verzamelen we vanaf 18:15 uur op het schoolplein waar we om
18:30 uur gaan vertrekken. We lopen via de Morelberg, Merelberg, Mangoberg en
Madeliefberg naar het eindpunt, verzorgingshuis Heerma State. Daar staan de
bewoners ons op te wachten met een lekkere verrassing! We verwachten daar
tussen 19:00 en 19:15 uur aan te komen, waarna iedereen weer naar huis kan gaan.
We nemen de route over het voetpad en steken een aantal keer de weg over. Als
ouder ben je verantwoordelijk voor je kind bij het oversteken van de weg. Er staan
verkeersregelaars op de oversteekplaatsen zodat iedereen veilig kan oversteken.
Neem een lampion met lampje mee, dan wordt het een mooie verlichte optocht.
Deze zijn o.a. te koop op het Tolbergcentrum, maar zijn uiteraard ook zelf te maken
met een waxinelichtje op batterijen.
Wij hopen op een grote opkomst zodat we een mooie verlichte optocht kunnen
houden. Gaan jullie allemaal mee?
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Tot ziens!
Ieke, Natasja, Patricia
Kindercentrum Dol-fijn, KPO
Lavoor-Morelberg, OBS de
Wending, in samenwerking
met Heerma State.

Start fruitlevering EU-schoolfruit
Zoals u al in Ons Ding van oktober heeft kunnen lezen doen we dit schooljaar
weer mee aan het EU-schoolfruitprogramma. In de week van 13 november
starten de eerste fruitleveringen en krijgen alle kinderen 3x per week in de
ochtendpauze fruit/groente aangeboden. Dit houdt voor onze school in dat
we dat aanbieden op woensdag, donderdag en vrijdag. Op maandag en dinsdag
kunt u uw kind dan zelf een fruit/groente hap meegeven. We zullen wekelijks bekend
maken wat er wordt aangeboden. We gaan ervanuit dat uw kind altijd iets proeft,
mocht hij/zij het echt niet lusten dan kunt u zelf iets mee naar school geven. U kunt
ook iets extra’s meegeven als u meent dat het aangeboden fruit te weinig zal zijn
voor uw kind.
De leveringen lopen door tot in de week voor de meivakantie.
We hopen met zijn allen weer lekkere dingen te proeven.

Ouder-communicatie-app Parro
In een aantal groepen wordt al goed gebruik
gemaakt van de ouder-communicatie-app
Parro. De eerste bevindingen zijn positief.
Contact is snel gelegd en ouders vinden het
erg leuk om foto’s en filmpjes te krijgen en zo een
kijkje in de klas kunnen nemen. We gaan het
gebruik uitbreiden met alle andere groepen van
onze school. U krijgt daarom van ons zeer
binnenkort een mail waarin we de app nader uitleggen en ook aangeven hoe u
hierop een account voor kunt aanmaken. Mocht uw kind in een groep zitten waarin
de Parro-app al wordt gebruikt dan hoeft u niet nogmaals een account aan te
maken maar alleen maar de koppelcode van uw kind toe te voegen aan het al
bestaande account. Zo kunt u dan snel wisselen tussen de groepen van uw
kinderen.
Wilt u zich alvast inlezen? Dat kan, check dit dan even
https://parro.education/vragen-voor-ouders/
Let op: U kunt via de app straks ook inschrijven voor de vorderingengesprekken van
eind november, dus zorg dat u tijdig de app downloadt en de koppelcode invoert.
In het nieuwe kalenderjaar volgt de invoering van het ouderportaal, daarover later
meer.
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Safe on Wheels, skateclinic voor groep 4 t/m 8
Skaten is leuk en gezond! Daarom komt Skate-a-way op maandag 20
november aan de kinderen van groep 4 t/m 8 een skateclinic (i.p.v. de
gymles) geven. Balanceren en verschillende rem- en
evenwichtstechnieken zullen hierbij centraal staan. Hiervoor gebruiken ze een
speciaal voor kinderen gemaakt parcours van stoepjes en schansjes.
Gebleken is dat kinderen razend enthousiast zijn over dit parcours. Neem
deze dag dus je skates en bescherming mee! Voor alle kinderen die hier niet
over beschikken wordt er gezorgd voor een uitleen-set waar
protectiematerialen en skates in zitten. Tijdens de clinic staat veiligheid
uiteraard voorop. De kinderen zijn verplicht het totale pakket aan
bescherming te dragen. Dit bestaat naast de skates uit pols-, elleboog-,
kniebescherming en een helm. De kinderen zijn verplicht om onder de
(leen)helm een pet/muts te dragen.

Snuffelsport
Snuffelsport
Kinderen van zes t/m twaalf jaar kunnen iedere woensdagmiddag meedoen
met Snuffelsporten. Onder leiding van de buurtsportcoach volgen de kinderen
kennismakingslessen van tien sportverenigingen. De buurtsportcoach geeft
daarnaast gymlessen met steeds wisselende sport- en spelvormen. Door
verschillende lessen te volgen, ontdekken de kinderen welke sport ze leuk vinden en
waar ze goed in zijn. De kinderen kunnen onder meer ‘snuffelen’ aan voetbal, tennis,
zwemmen en hockey. De sport- en gymlessen vinden plaats in een gymzaal of bij de
vereniging.
Er zijn voor de gymlessen 2 locaties:
Gymzaal Jadedijk in de Dijken: van 15:30-16:30uur.
Gymzaal Morelberg in de Weihoek: van 14:30-15:30uur.
Schrijf uw kind snel in via: www.ssnb.nl/roosendaal
Of stuur een mailtje naar: roosendaal@ssnb.nl

MediaMasters Game voor groep
7 en 8
Net als vorig schooljaar spelen groep 7 en
groep 8 tijdens de week van de
mediawijsheid (17 t/m 24 november) de
MediaMasters Game, een superspannend
mediawijsheidspel. Meer weten? Check de
trailer https://www.youtube.com/watch?v=FD
DfTmq_wf8
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De GMR is op zoek naar jou……als nieuw lid van haar
oudergeleding
Op dit moment zijn er in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
van OBO (GMR) twee vacatures voor de oudergeleding. Als jij graag deze
interessante functie binnen de GMR vervult en daarmee een belangrijke rol
wilt spelen in de medezeggenschap van OBO en al haar scholen, lees dan
vooral hier even verder. U kunt ook informatie navragen bij juf Sandra Sebregts, lid
GMR vanuit de personeelsgeleding of bij Elmar van Erve, lid GMR vanuit
oudergeleding (en vader van Maya gr 4 en Stella gr 1-2b)

Enkele afspraken op een rijtje

•  
•  
•  
•  
•  
•  

•   8 november, afname NIO groep 8
•   10 november, lampionnenoptocht (’s avonds)
•   13 november, start thema Sinterklaas
•   14-15-16 november, eerste fruitlevering EU schoolfruit
14 november, scholenmarkt op het Norbertus Gertrudis Mavo voor ouders van
leerlingen uit groep 8
22 november, OBO Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij
week van 27 november, oudergesprekken voor groep 1 t/m 8
1 december, rapport 1 mee
5 december, Sinterklaasviering
6 december, Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij

Het volgende Ons Ding komt uit in de week van 4 december!
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