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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 januari verwelkomen we Demi, Cayetano, Jari en Olivia bij ons in groep 1.
Wij wensen hen veel speel –en werkplezier toe!

Nieuws van het team
Met juf Tanja gaat het naar omstandigheden al wat beter. Iedere week komt
ze twee dagen 2 uur per dag naar school om samen met kleine groepen
kinderen te werken. Op dit moment geeft het haar zoveel energie dat we dit al
na de carnavalsvakantie naar 3 uur per dag uitbouwen.
Juf Kristel uit groep 6 is nog niet terug aan het werk. Gelukkig wordt ze de komende
periode vervangen op woensdag, donderdag en vrijdag door een andere juf
Christel, nl Juf Christel Kuerten. We zijn daar erg blij mee, zo ontstaat er rust en
continuïteit in groep 6. Juf Susan heeft iedere woensdag met juf Christel overleg om
ervoor te zorgen dat begeleiding op elkaar afgestemd wordt.
In de groepen 1-2 komt juf Ruth van haar zwangerschaps-/ bevallingsverlof terug. Juf
Ruth gaat vanaf 2 maart naast juf Sandra de kinderen van groep 1-2 b begeleiden.
Waardoor juf Vera geen lesgevende taak in groep 1-2b meer heeft en als remedial
teacher in de groepen 1 t/m 8 ingezet wordt.

Carnaval op het Kwadrant!
Vrijdag 9 februari vieren wij ons jaarlijkse carnavalsfeest. In de ochtend zullen
de leerlingen eerst een circuit in verschillende klassen volgen met leuke
workshops en spellen. Later op de ochtend houden de basisscholen De
Wending en Lavoor een
grootse optocht door de wijk.
Onder het motto “Da's m'n stadje!”
trekt een vrolijke leutstoet door de
straten. Op dit moment wordt er
door de kinderen nog volop
gewerkt aan alle creaties. Bent u
ook nieuwsgierig naar de
resultaten? Kom dan een kijkje
nemen langs de route. De leutstoet
vertrekt rond 10.15 uur van het
Kwadrant aan de Morelberg en
loopt de onderstaande route. 	
  
	
  
Route: 	
  
-Vanaf het Kwadrant, linksaf het
fietspad op. 	
  
-1e straat rechtsaf Morelberg in 	
  
-3e rechtsaf de Merelberg in. 	
  
-einde Merelberg linksaf de Meeuwberg in 	
  
-meteen rechtsaf de Mangoberg in 	
  
-einde Mangoberg rechtsaf de Madeliefberg in 	
  
-einde Madeliefberg via het fietspad van de Meeuwberg terug naar het schoolplein 	
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’s Morgens kunnen de kinderen vanaf 8.15 uur hun wagens op het grasveld voor de
school op de aangegeven plekken kwijt en gaan daarna naar de klas. Graag
uiterlijk 8.30 uur in de klas zijn! Het programma start om 8.45 uur in de klassen. Daarna
pauzeren we in de klassen, alle kinderen krijgen drinken en een traktatie. Na de
pauze zo rond 10.00 uur gaan we onszelf klaarmaken voor de optocht. Terug op
school vindt de prijsuitreiking plaats en gaan alle kinderen 12.00 uur naar huis.
We hopen voor de optocht natuurlijk op goed weer! U bent natuurlijk van harte
welkom om te komen kijken! Muziek hoort bij een echte optocht, bent u in staat een
lekkere carnavalsdreun over de straat te laten klinken, dan stellen de deelnemers
aan de optocht dat zeer op prijs! 	
  
	
  
Graag tot vrijdag de 9e! 	
  

Ouderportaal Parnassys
Na de ingebruikname van de Parro app zullen wij deze maand bij u ook het
ouderportaal van Parnassys gaan introduceren. U zult binnenkort in uw mailbox
een activeringslink ontvangen. Het Parnassys ouderportaal is niet hetzelfde als
de Parro-app. De Parro-app is met name bedoeld om snel nieuwsberichtjes en
foto’s van activiteiten met u te delen of om ouderhulp te vragen.
Binnen het ouderportaal kunt u straks naast uw NAW-gegevens ook rapporten, citolovs uitslagen en absentenregistratie vinden. Het is voor u ook mogelijk om zelf uw
NAW-gegevens aan te passen en naar onze administratie te sturen. Uiteraard werkt
ook het Parnassys ouderportaal in een volledige beveiligde omgeving.
Door de overgang van het ene administratiepakket naar het andere staat helaas
nog niet alles goed ingesteld. Met name de telefoonnummers zijn niet juist
gemigreerd. Wij hopen dat dit jaar met uw hulp goed in te kunnen stellen.
Het is ook mogelijk om het ouderportaal te linken aan uw parro-account. Zo hoeft u
nooit meer een bericht van ons te missen. U krijgt eenvoudig via parro een berichtje
zodra er iets nieuws aan het ouderportaal is toegevoegd.

Sport -en spel aanbod
Het schooljaar is opgedeeld in 2
blokken.
Blok 1 groep 1 t/m 4
(18 sept t/m 5 feb)
Blok 2 groep 5 t/m 8
( 19 feb t/m 25 juni)
Inschrijven via
r.blommendaal@ssnb.nl
o.v.v. naam/klas/school
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Schaakkampioenschap
Op woensdagmiddag 21 februari 2018 organiseert de Bergen op Zoomse
schaakvereniging het NBSB-districtskampioenschap schaken voor
basisschoolteams. Dit staat open voor alle leeftijdsgroepen. Mochten er
kinderen van onze school mee willen doen dan kunnen zij in een team
samenspelen. Meer info en aanmelden zie, http://schoolschaak.bozschaak.nl/sch/
(de school zorgt niet voor de begeleiding)

Nog ouderhulp gezocht voor optocht carnaval
We zoeken nog enkele vrijwilligers die tijdens de carnavalsoptocht op 9 februari
mee kunnen helpen. Wie kan er op de hoek Morelberg en op de hoek van de
Madeliefberg helpen bij het oversteken. Graag aanmelden bij
wendymulder1@hotmail.com

Ambrasoft thuis versie
Al enige tijd gebruiken wij het speel/leerprogramma Ambrasoft
(rekenen/taal/spelling) op school, u heeft als ouder (gratis) gebruik over de
thuisversie van het programma. Door een licentiefout was het programma
tijdelijk niet beschikbaar. Het kan zijn dat het programma voor uw
zoon/dochter niet meer werkt omdat sommige activaties zijn verbroken. Daarom zult
u via de groepsleerkracht van uw kind een nieuwe activatiecode krijgen (per mail of
brief) Mocht het wel werken dan hoeft u met deze brief niets te doen.
Als u nog problemen ondervindt met het functioneren van het programma thuis dan
kunt u dit het beste even laten weten aan juf Ethel via e.pfeijffer@obsdewending.nl

Cycle Sensation
Op zaterdag 3 februari gaat een flink aantal kinderen uit groep 7 en 8
meedoen aan CycleSensation. Een groot indoor fietsfestijn in de St Jan op de
Markt in Roosendaal.
Dit unieke 12 uur
durende evenement is het
grootste indoor cycling
event van WestBrabant. Bijna 30 kinderen
van onze school stappen
deze dag op de fiets voor
het goede doel. We
proberen hiermee zoveel
mogelijk geld op te halen
voor KiKa. Komen jullie ons
aanmoedigen?
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Help ons aan hulp bij het TSO uurtje op school!!!!
De afgelopen weken hebben we dagen gehad dat er maar 3 ouders
aanwezig waren. De afspraak is dat er maximaal 6 ouders op het plein moeten
staan. Structureel zorgen we ervoor dat er ook een leerkracht aanwezig is.
Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid van de 3 ouders die op het plein
staan wel erg groot.
Helaas kan het tekort aan ouders niet altijd opgevuld worden, waardoor of
personeel of stagiaires extra ingezet moeten worden. Omdat dit niet echt voor het
personeel werkdruk verlagend werkt wil ik u hierbij vragen of u voor extra hulp tijdens
het TSO uurtje kunt zorgen.
Wellicht lukt het u niet om zelf aanwezig te zijn, maar misschien een buurman/ vrouw,
opa of oma of iemand anders waarvan u weet dat hij/ zij graag een uurtje met
kinderen samen wil spelen.
De nood is erg hoog. De komende periode wil directie graag met de OV en de MR
gaan bekijken welke acties er ondernomen moeten worden om extra hulp hierbij in
te roepen. We houden u hiervan op de hoogte.

Enkele afspraken op een rijtje
•   15 januari, start thema “da’s mijn stadje”
•   27 januari, open dag Prinsentuin Oudenbosch en Norbertus Gertrudis
Lyceum
•   3 februari, Cycle Sensation St Jan
•   week van 5 februari, Kijkgesprekken groep 1-2
•   9 feb, carnavalsochtend, om 12 u begint de vakantie voor alle groepen

Het volgende Ons Ding komt na de carnavalsvakantie uit.
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