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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 augustus en september verwelkomen we Joris, Thijs, Aalia, Fimme, Dayana,
Pip, Yaser en Ivan bij ons in groep 1. In groep 2, 4 en 6 zijn Lizz,Thijs, Dylan, Finn
en Sophie gestart. Wij wensen hen veel speel, – leer en werkplezier toe!

Nieuws van het team
We zijn het schooljaar feestlelijk en muzikaal gestart.
Fijn dat juf Rabia en juf Vera nu bij ons vaste team horen.
Juf Rabia in groep 1-2 c en juf Vera in groep 7. Tevens zal juf Vera in alle
groepen volgens een vast rooster de leerkracht vervangen. Dit laatste wordt
vanuit het budget ‘werkdruk-vermindering leerkrachten’ bekostigd. We zijn er erg blij
mee dat we onze collega's extra tijd kunnen geven om aan hun administratie te
werken of voorbereidingen te treffen voor de diverse activiteiten en lessen in de
groep.
In Ons Ding van voor de vakantie hebben we u ook laten weten dat we juf Arisha als
onderwijsassistent hebben aangenomen. Juf Arisha is op dinsdag en donderdag in
groep 3 en 4 aanwezig.
En we hebben een nieuwe collega voor groep 8 gevonden! Shannon Keijmel zal zich
hieronder aan u voorstellen.
Best ouders en kinderen van OBS De Wending,
Ik zal me even kort voorstellen. Mijn naam is Shannon
Keijmel, ik ben 24 jaar oud en woon in Breda.
Sinds afgelopen juli ben ik weer terug uit Aruba. In Aruba
heb ik een jaar lesgegeven aan groep 6.
Hiervoor heb ik twee jaar op De Klimroos gewerkt en dit
schooljaar mag ik groep 8 lesgeven op jullie school.
Ik hou ontzettend van sporten, zoals hardlopen, fitness,
voetbal, hiit en beachtennis.
Daarom heb ik daar ook een minor beweging op AVANS
Plus voor gevolgd en goed afgerond. Avans plus heeft mij
gevraagd om de leerlijn spelend leren met PABO studenten
te delen. Ik zag ook al in de visie van de Wending dat jullie hier al een beetje bekend
mee zijn. Dat is mooi!
Ook kook ik graag en vind ik het leuk om in mijn vakanties te reizen.
Ik heb erg veel zin om op OBS De Wending te werken. Hier zal ik jullie vast en zeker
ontmoeten.
Groetjes Shannon

Informatie-avond voor ouders/verzorgers
Op woensdag 5 september houden wij onze jaarlijkse informatie-avond. Dit zal
in 2 sessies plaatsvinden.
19.00 – 19.45 groep 5 t/m 8
20.00 – 20.45 groep 1 t/m 4
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U bent van harte welkom, tijdens deze avond krijgt u schoolalgemene en
groepsspecifieke informatie. In groep 8 zal tevens aandacht besteed worden aan
de procedure rondom de verwijzing naar het VO.

Burendag 22 september 2018
Zaterdag 22 september wordt
er in heel Roosendaal een
burendag georganiseerd. De
wijk Tolberg / Weihoek doet
daar ook aan mee! We nodigen
jullie uit om zaterdag 22 september
deze burendag te bezoeken! De
uitnodiging met spellenkaart is al
met uw kind meegeven.
Voor het sportcircuit bij Heerma
State zoeken we kinderen ( vanaf
groep 4 ) die juf Resi en juf Astrid
hierbij kunnen helpen. Al kom je een
uurtje of een hele middag, je bent
van harte welkom! Heb je zin om
hieraan deel te nemen geef je dan
voor 10 september op bij juf Resi of
bij juf Astrid.
Daarnaast wordt de sportieve
burendag met een echt fakkelvuur
geopend. Daarvoor hebben we de
kinderen van de groepen 5 en 6
nodig. Zij zingen het lied Fitlala en
enkele kinderen dragen een
(geknutselde) fakkel naar het grote
(papieren) vuur. We verwachten je
om 12.45 uur bij de voordeur van
Heerma State. Meld je hiervoor bij
de juf aan.

Enkele praktische zaken op een rijtje
Ziekmelding
Als uw kind ziek of afwezig is, wilt u dit dan bij voorkeur vóór 8.30 uur via Parro
aan de leerkracht of telefonisch aan de conciërge doorgeven.
De inloop
Tijdens de inloop ( 08.20 - 08.30 uur) wordt u in de gelegenheid gesteld om uw kind in
de klas af te zetten. Vanwege de beperkte ruimte in de klassen willen u vragen om
niet meer met buggy's en kinderwagens de klas in te komen.
Wilt u een afspraak met de leerkracht maken dan kan dat tijdens de inloop of via de
mail. Om 08.30 uur gaan de leerkrachten beginnen met de les.
Lunchen in de klas
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Uw kind blijft bij ons op school over. hij/zij neemt dan een eigen lunchtrommeltje met
een drankje mee. We willen u vragen om gezonde boterhammen, fruit of groente
mee te geven. Natuurlijk drinken we nog steeds overdag water.
Kijk hier voor de data van alle vrije dagen en vakanties, zij staan tevens in onze
schoolkalender en in de agendafunctie van Parro vermeld.

Toestemming gebruik beeldmateriaal
Wij zijn als school verplicht u te vragen of we wel of geen beeld materiaal van
uw kind(eren) mogen gebruiken. Voorheen gebeurde dit eenmalig, alleen bij
inschrijving van uw kind op onze school. Nu moet dit jaarlijks opnieuw
gebeuren. Dit is een hele administratieve handeling. Gelukkig denkt onze
partner Parnassys met ons mee en is er binnen de Parro app een gedeelte
ontwikkeld waarin u eenvoudig uw voorkeuren per kind kenbaar kunt maken. Dit
kunt u binnen de Parro app vinden in uw profiel en na het aanklikken van uw kind
krijgt u gelijk een venstertje waarin u kunt aangeven waar u wel en geen
toestemming voor geeft.
Wij kunnen op school inzien wat u heeft aangegeven en zullen daar dan ook
rekening mee houden.
Kunt u het niet vinden binnen Parro? Kijk dan even hier of vraag aan de leerkracht
van uw kind waar het precies staat.
We hopen dat u meewerkt en dat u dit snel wilt invullen, het vraagt maar een
minuutje van uw tijd.

Controle eigen gegevens
Vorig schooljaar heeft u accountgegevens gekregen voor het Parnassys
ouderportaal. Het ouderportaal zullen we dit schooljaar nadrukkelijker gaan
gebruiken voor allerlei informatie. Bent u uw inloggegevens kwijt of heeft u deze
nooit gehad, stuur dan een mailtje naar ouderportaal@obsdewending.nl
Iedere verzorger kan beschikken over een eigen inlogaccount. U kunt binnen het
ouderportaal absentiegegevens van uw kind inzien, afgenomen lovs toetsen en
rapporten. Ook kunt u uw eigen adresgegevens, telefoonnummers en mailadressen
beheren. Veel ouders hebben vorig jaar al diverse wijzigingen doorgegeven. Door
een storing konden deze veelal niet verwerkt worden. De aangegeven wijzingen
zullen alsnog worden doorgevoerd in de komende weken.
En belangrijk als u echt niets wilt missen……..koppel uw ouderportaalaccount aan
uw Parro account. Dit kan heel eenvoudig als u ingelogd bent op het ouderportaal.
Zodra er op het ouderportaal iets nieuws wordt toegevoerd krijgt u hiervan melding
binnen Parro.

Jantje Beton Loterij van start
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
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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 12 t/m 26 september.

Wending 10 jaar!
Hiep, hiep, hoera! De Wending bestaat 10 jaar, dat is u vast niet ontgaan.
Maandagochtend namen Jens, Jasper en Damian ons luid trommelend het
nieuwe schooljaar in. Ook werd het vernieuwde schoollied ten gehore
gebracht, met als toevoeging een heuse rap. De laatste woorden van ons
schoollied luiden "Let's go....” Dat was voor ons het startsein om lekker aan de slag te
gaan. De kinderen hebben heerlijk kunnen genieten van
een heerlijke cup cake van bakker Croonen. De school is
mooi versierd door ouders van het versierteam en
bestickerd (Dr. Sticker) met het feestlogo, ontworpen door
Frits Franken, papa van Mats uit 1/2b. Aankomend
schooljaar zullen wij elke maand een activiteit organiseren
met een knipoog naar ons 10-jarig jubileum. Via Ons Ding en
Parro houden wij u hiervan op de hoogte.
Komende activiteiten:
-13 september schoolreis naar.....
-10 oktober Rollend reisbureau op school en adopteert iedere groep een markant
gebouw in Roosendaal.
-7 november stadswandeling waarbij we de expositie van de door uw kind
gemaakte werkstukken gaan bekijken.

Filosoferen op school
Vrijdag 17 augustus hebben we onder
begeleiding van de Kleine en Grote
Denkers, Kilian Schaap en Ruud Verbraak,
kennisgemaakt met wat filososferen is.
Afgelopen dinsdagmiddag hebben de groepen
5 t/m 8 dat gedaan. De komende 4
dinsdagmiddagen wordt dat verder uitgebreid.
Uw kind zal er vast al wel iets over verteld
hebben.
De Kleine en Grote Denkers, Kilian en Ruud, stellen zich hieronder aan u voor.
Graag willen wij je kennis laten maken met Kleine Grote Denkers. Wij, Kilian en Ruud,
geven lessen filosofie aan kinderen en verzorgen workshops filosoferen met kinderen
voor leerkrachten. Onlangs zijn we gestart op de Wending. In deze brief leggen we
graag uit waarom en hoe we dat doen.
Zomer
2018/2019

5

Waarom Filosofie?
Filosofie betekent voor ons beter leren nadenken. Waar nu de focus in het onderwijs
ligt op beter leren weten – het reproduceren van kennis en het geven van juiste
antwoorden – ligt bij filosofie de focus op het geven van nieuwe en eigen
antwoorden. Tijdens de lessen leren we de kinderen de vaardigheid om hun eigen
gedachten te vormen, te verwoorden en hier kritisch op te zijn. Dit zorgt voor meer
vertrouwen in hun eigen denkvermogen en leidt tot meer tolerantie, omdat ze de
ander beter kunnen begrijpen.
Waarom Filosofie & OBO?
Naast dat OBO en Kleine Grote Denkers beide de eigenheid van het kind als
startpunt van ons werk nemen, sluit onze werkwijze aan op het door OBO
gehanteerde 21e-Eeuwse Vaardighedenmodel. Zo werken wij aan vaardigheden als
kritisch nadenken, creatief denken en samenwerken.
Hoe doen we dit?
Ons lespakket bestaat uit vier verschillende lessen, waarin wij thema’s als ‘Identiteit’,
‘De Mens’, ‘Rijkdom’ en ‘Goed en fout’ behandelen. De filosofische onderwerpen
maken we zo laagdrempelig mogelijk door ze te relateren aan de belevingswereld
van de kinderen. Onze rol tijdens deze lessen bestaat uit het stellen van uitdagende
vragen die kinderen prikkelen om ‘verder te denken dan hun neus lang is’. We
hebben verschillende bord- en kaartspellen bedacht om het onderlinge gesprek
tussen de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren.
Meer informatie
Voor vragen kun je terecht bij directie van de school of mail naar
contact@kleinegrotedenkers.nl
Vind je het leuk om meer van ons project te weten? Volg ons dan op Facebook of
kijk op www.kleinegrotedenkers.nl

TSO op de Wending
Vanwege het 4 gelijke dagen model gaan de kinderen tussen de middag niet
meer naar huis. De kinderen nemen eigen lunchpakketje en drankje mee.
Tussen de middag krijgen de kinderen nog wel een half uur pauze waarin ze
onder begeleiding van ouders lekker buiten kunnen spelen. We hebben een
aantal enthousiaste mama’s en zelfs oma’s gevonden die ervoor zorgen dat onze
kinderen
tussen de middag gezellig met elkaar kunnen spelen!
Toch hebben we op de diverse dagen onvoldoende ouders op het plein staan om
de veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen. Daarom gaan we met Kober in
gesprek om te bekijken wat zij voor ons kunnen betekenen.
Tot die tijd hebben we een stappenplan afgesproken om de veiligheid voor zowel
uw kind als de TSO ouder te kunnen waarborgen.
Het komt er in het kort op neer dat als we te weinig ouders hebben
uw kind blijft binnenspelen in de klas. Het stappenplan wordt via mail met u
gedeeld.
Meld u aan als TSO ouder, het wordt door uw kind erg gewaardeerd!!

Enkele afspraken op een rijtje
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U kunt in de agendafunctie van Parro heel snel terugvinden welke activiteiten
en welke vrije dagen er de komende periode zijn, daarom zullen we deze
data niet hier nogmaals vermelden en zal deze rubriek ook in het volgende
Ons Ding verdwenen zijn.
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