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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 mei en juni verwelkomen we Lotte, Jesmay en Cenne bij ons in groep 1. Wij
wensen hen veel speel –en werkplezier toe!

Nieuws van het team
Groepsverdeling schooljaar 2018-2019.
Samen met het team en de personeelsafdeling van OBO zijn we bezig met de
definitieve groepsverdeling (en de daarmee samenhangende
personeelsformatie) Volgende week woensdag 6 juni presenteren we het
‘plaatje’ voor schooljaar 2018-2019 aan de MR. In de week na 6 juni wil ik u dit
plaatje presenteren.
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: vanwege een leerlingengroei van het
afgelopen jaar kunnen we een vacature uitzetten. Deze wordt de komende week
uitgezet en in de week van 12 juni vinden er sollicitatiegesprekken plaats. We laten u
natuurlijk zo snel mogelijk weten welke leerkrachten ons team komen versterken.

De Wending en de privacy wetgeving
Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
krijgen wij als school nog meer verantwoordelijkheden om de
persoonsgegevens van uw kind goed te beschermen.
Op schoolniveau zijn er met alle teamleden afspraken gemaakt die betrekking
hebben op de verstrekking van leerlinggegevens, opslag van privacygevoelige
gegevens van leerlingen, omgaan met wachtwoorden etc.
U speelt als ouder natuurlijk ook een belangrijke rol binnen deze
gegevensbescherming.
Zo zullen we u voortaan jaarlijks (voorheen was dit eenmalig) toestemming vragen
voor wat betreft gebruik van foto- en videomateriaal binnen onze media. Gelukkig
denkt onze partner, Parnassys mee in deze administratieve handeling en zult u
voortaan in het begin van het schooljaar via Parro kunnen aangeven of u wel of
geen toestemming geeft voor het gebruiken van foto’s/ video’s van uw kind.
Verder vragen wij u ook om na te denken wat u zelf deelt aan foto’s. Er worden vaak
op school van allerlei activiteiten foto’s gemaakt en deze worden vervolgens
gedeeld en soms ook op sociale media. Het is niet wenselijk dat u foto’s van
klasgenoten van uw kind(eren) deelt op sociale media. Wij nemen hierin geen
verantwoordelijkheid, ook al zijn deze foto’s op school gemaakt. Mag u dan
helemaal geen foto’s maken op school?, natuurlijk wel! Voor eigen gebruik mag u
uw eigen kind best op de foto zetten. En wilt u foto’s delen op internet maar er staan
ook klasgenootjes op dan is het raadzaam eerst even bij de betreffende ouder na te
vragen of hij/zij dit goed vindt.
Het gebruik van ons communicatiemiddel de Parro-app zal verder worden
uitgebreid. U kunt hiermee gemakkelijk ook met andere ouders van de klas
communiceren zonder dat uw privégegevens gedeeld worden, hiermee komt de
“klassenwhatsapp groep” die nu meestal op initiatief van ouders is opgericht te
vervallen. Dit zullen we met ingang van het nieuwe schooljaar gaan hanteren.
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Juffen(verjaar)dag

Woensdag 13 juni is het feest op de Wending. Alle juffen vieren dan feestelijk
hun verjaardag met een eigen programma. Uw kind hoeft die ochtend geen
pauzehap en drinken mee te nemen.

Ouder-bedank-ochtend/ Zomerfeest de Wending
Zoals ieder jaar willen we alle ouders, opa’s en oma’s en anderen die ons het
afgelopen jaar hebben geholpen bedanken. Samen met onze leerlingenraad
organiseren we een spetterende ochtend, waarbij u in het middelpunt staat.
Hierbij willen we u vragen om woensdag 20 juni 2018 in uw agenda vrij te
houden. Zoals vorig jaar bieden we ons programma in 2 delen aan. Houdt uw
mailbox/parro-app goed in de gaten, want de uitnodiging wordt u de komende
weken toegestuurd.

Sophie Mol op zoek naar de Stem van Roosendaal
Hierbij wil ik jullie mededelen dat de open inschrijvingen van start zijn gegaan
voor de stem van Roosendaal! Iedereen t/m 13 jaar kan zich inschrijven via de
facebook pagina van openluchttheater
Vrouwenhof https://www.facebook.com/OLVRoosendaal/photos/a.82943682040314
0.1073741827.787875664559256/2071045162908960/?type=3&theater
of via info@openluchttheatervrouwenhof.nl of eventueel ook via info@lasooph.nl.
Hierbij de oproep!
Ben jij de Stem van Roosendaal, of heb jij een fantastisch optreden met je vrienden
wat je ons kan en wil laten zien?
Maak een filmpje van jouw/ jullie talenten en zet dat op deze Facebookpagina of
mail het
naarinfo@openluchttheatervrouwenhof.nl
De inschrijvingen zijn tot 31 mei en zangeres
Sophie Mol gaat op zoek naar het leukste
talent!
• Open inschrijving (t/m 31 mei 2018)
Per deelnemer vragen we :
• Filmpje van ongeveer 1 minuut
• Naam (mag solo, duo of trio)
• Leeftijd (deelname t/m 13 jaar, dus
basisschoolleeftijd)
• Welk liedje je wil doen tijdens finale
(dit om te voorkomen dat er dezelfde liedjes
staan in
de finale).
Na 31 mei zullen wij een selectie maken en
maken we natuurlijk bekend wie er door gaat naar de finale op 24 juni!
Ga jij samen met Sophie Mol een optreden verzorgen in ons theater volgend jaar en
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ben je VIP tijdens het optreden 25 augustus van MAAN, KIMBERLY en DEMI de
finalisten van The Voice of Holland?
Schrijf je dan nu in!
Met vriendelijke groet,
Het team van de stem van Roosendaal

Sociale vragenlijst ouders
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons
erg belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw
mening voor ons van belang. Om u in de gelegenheid te stellen ons te
informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze
school op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, èn op welke punten
verbetering plaats zou moeten vinden, nodigen we u komende week via WMK uit
om een vragenlijst in te vullen. U ontvangt via mail een link van WMK. Via deze link
komt u bij de vragenlijst. Centraal worden de antwoorden anoniem verzameld en
gescoord. De uitslag wordt met het team en de MR besproken en voorzien van
verbeterpunten. Dit plan van aanpak wordt samen met de score met u via ONS
DING gedeeld.
Om de twee jaar nemen we De KANVAS vragenlijst bij onze kinderen af en zetten we
de sociale vragenlijst vanuit WMK ook onder ons personeel uit.
Afgelopen week zijn we ook al in de klas begonnen met het afnemen van de
KANVAS vragenlijst die bij onze gedragsaanpak de Kanjertraining hoort.
Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders
meedoen. De peiling bestaat uit een vragenlijst met gesloten vragen. We verzoeken
u de lijst in te vullen voor het oudste kind bij ons op school.

Koning Quast, voor groep 7 en 8

De leerlingen uit groepen 7 en 8 gaan op donderdag 7 juni naar de
tentoonstelling “Koning Quast” in de bibliotheek aan de Markt. De
tentoonstelling bestaat uit acht werken van acht verschillende kunstenaars.

Om de kijkers te blijven boeien is er gekozen voor een
gevarieerde expositie met verschillende kunstvormen.
Het zijn werken dieaansluiten bij de belevingswereld
van kinderen, die hen raken en uitdagen, met thema's
als graffiti, emoticons en braille. Hierdoor worden
leerlingen bewust gemaakt van het feit dat taal uit
meer bestaat dan letters of gesproken woord.
Het bezoek vindt volledig onder schooltijd plaats. We
zullen er met de fiets naar toe gaan. Een oproep voor
fietsouders is inmiddels via Parro uitgezet.
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Terugblik "De boer op"
In mei zijn alle groepen de boer op geweest. U heeft vast en zeker de mooie
foto’s van deze bezoeken in de Parro app voorbij zien komen. Alle groepen
hebben een mooie, leuke en leerzame excursie gehad. Met dank aan alle
boeren, rij, -hulp, en -fietsouders.
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Summer Schools en Camps
Beste leerlingen en ouders,
Deze zomer organiseert English Academy een English Summer School in
Roosendaal.
In een week tijd kunnen leerlingen van 7 tot en met 18 jaar een "boost" geven
aan hun Engelse taalvaardigheid door middel van een gevarieerd
les/activiteitenprogramma.
Informatie over de English Summer Schools & Camps kunt u lezen in de flyer die uw
kind onlangs heeft meegekregen of ga naar de website:
http://englishacademy.info/nl/engelse-zomerweken/
Locatie Roosendaal, Parrotia:
Week 28 9 t/m 13 juli
Week 32 6 t/m 10 augustus
Week 33 13 t/m 17 augustus

Showbizz Summerweek
Beste ouders,

Schitteren op het witte doek, poseren voor tientallen camera’s, de sterren van
de hemel zingen, interviewen, geïnterviewd worden, de catwalk op, je kleden
als een ster. Klinkt dit als de droom van jouw kind?
Dan is Showbizz Summerweek de kans om meegenomen te worden in de wereld
van een popster!
Sterren tussen de 5 en 12 jaar zijn vanaf maandag 13 t/m vrijdag 17 augustus 2018
van harte welkom in De Kring. Het programma duurt van 9.00 tot 17.00 uur.
Deelnemers kunnen al vanaf 08.00 naar binnen en mogen tot 18.30 uur opgehaald
worden. Er wordt alle dagen voor eten en drinken gezorgd. Lunch, tussendoortjes,
fruit en drankjes zijn bij de prijs inbegrepen.
De deelnemers worden ingedeeld in groepjes van maximaal 20 kinderen. Er wordt
rekening gehouden met de indeling van de groepjes qua voorkeur en leeftijd. De
groep blijft de hele week bij elkaar en daar is één vaste begeleider bij. De hele week
dus één vast gezicht. De tweede begeleider is gekoppeld aan het programma, de
dansdocent, de zangdocent, de fotograaf etc. Zo wordt geborgd dat er altijd twee
begeleiders per groepje toezicht houden en er een duidelijk aanspreekpunt is voor
het kind.
Voor meer informatie en kaarten kun je terecht op onze website: bit.ly/showbizzweek
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Enkele afspraken op een rijtje

•
•
•
•
•
•
•
•

• 28 mei t/m1 juni, vrije week voor groep 1 t/m 7
• 31 mei en 1 juni, groep 8 vrij
• 7 juni, groep 7 en 8 bezoek bibliotheek
• 13 juni juffen(verjaardags)feest
20 juni, bedankochtend hulpouders/opa’s/oma’s
20 juni, kennismakingsmiddag VO voor groep 8
Week van 25 juni, oudergesprekken groep 1 t/m 7
4 juli, overdag musicalvoorstelling voor groep 1 t/m 7
4 juli, avond eindmusical groep 8 voor ouders en afscheid groep 8
5 en 6 juli, groep 8 vrij
5 juli, groepen schuiven door, kennismaking nieuwe leerkracht
6 juli, laatste schooldag, om 12 u begint de vakantie.

Voor het einde van het schooljaar ontvangt u nog eenmaal Ons Ding!
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