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Welkom
In oktober verwelkomen we Jasmijn, Faber en Sara bij ons in groep 1.
Wij wensen hen veel speel, - leer en werkplezier toe.

Inloopgesprekken gr 3 t/m 7/ Kijkgesprekken groep 1-2
Tijdens de informatie-avond in onze derde schoolweek stonden we er al even bij
stil en hebben we aangegeven dat de groepen 3 t/m 8 dit schooljaar twee
rapporten krijgen die gelijk vallen met de afname van de Cito M en E toetsen.
We houden wel 3 gespreksronden per schooljaar. De eerste gesprekken vinden
plaats in de eerste week van oktober (zie onze jaarplanning) U kunt zich daarvoor
via Parro weer inschrijven. Op maandag 24 september a.s. gaat om 19 u de
inschrijving open. Ziet u geen reden om in te schrijven en de leerkracht te spreken
dan hoeft u dat niet te doen, het is geen verplichting! Als de leerkracht van uw kind
u wel wil spreken en u heeft zich niet ingeschreven dan krijgt u bericht van de juf van
uw zoon/dochter
Tijdens deze eerste gesprekken staat voornamelijk de sociaal-emotionele
ontwikkeling en de werkhouding centraal.
Aan de opzet en frequentie van de Kijkgesprekken voor groep 1-2 is niets veranderd.
De ouders van de kinderen uit groep 1-2 hoeven zich niet zelf in te schrijven, zij
krijgen vanzelf een uitnodiging van de leerkracht.
De eerste gesprekken voor groep 8 vinden plaats in november, u krijgt hiervoor via
de leerkracht bericht over.
Vanaf dit schooljaar zullen de gesprekken niet meer ’s avonds plaatsvinden maar
tussen 14.30 u en 18.00 u. Wij vragen hiervoor uw medewerking.

De week van de gezonde pauzehap
Groep 5 t/m 8 doen ook dit jaar weer mee met de week van de gezonde pauzehap
van het project “Ik eet het beter”. Dit zal in de week van 24 t/m 28 september zijn.
Kinderen ervaren deze week hoe lekker een verantwoorden pauzehap kan zijn. Niet
helemaal nieuw natuurlijk voor de kinderen, we zien immers al dagelijks gezonde
pauzehappen voorbijkomen. Op maandag 24 september
bekijken we met de klas wat iedereen heeft meegenomen.
De andere dagen van die week krijgen de kinderen iedere
dag een verantwoorde pauzehap aangeboden. Uw kind
hoeft dan geen eigen pauzehap mee te nemen. Wij zullen
vooraf met de kinderen bespreken wat ze aangeboden
krijgen zodat ze eventueel een eigen pauzehap mee
kunnen nemen als er een product tussenzit wat ze niet
mogen hebben. Natuurlijk proeven we wel van alles wat!
In maart 2019 krijgt dit project nog een vervolg voor de
groepen 5 t/m 8. We zullen u hierover later berichten.
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Van de verkeerswerkgroep
Doe de fiets belofte:
Wij merken dat het bij het halen en brengen steeds drukker wordt met auto’s
rond de Wending. Het gevolg: meer drukte en onveiligheid. Daarom willen wij
deze maand extra focussen op de veiligheid en willen wij u vragen om de fiets
belofte te doen. Deze sluit ook gelijk aan bij de groene voetstappen week van 24
t/m 28 september. Wij bekijken deze week in welke klas de meeste kinderen te voet
of met de fiets naar school toe komen.
Fietsende schoolkinderen leren beter
Fietsende kinderen zetten het lichaam in beweging én ook de hersenen. Na een
fietstochtje naar school kun je gemakkelijker leren en beter concentreren. Dat blijkt
uit verschillende onderzoeken. Ook kunnen kinderen die zelfstandig naar school
fietsen beter de risico’s in het verkeer inschatten. De fietsvaardigheden van kinderen
ontwikkelen zich sneller wanneer ze zo snel mogelijk zelf verkeerservaring opdoen. Zo
zijn ze helemaal fietsrijp wanneer ze alleen naar de middelbare school moeten
fietsen.
Wat houdt de belofte in?
Met de belofte willen we ouders aansporen om vaker met de fiets te gaan. Elke dag
met de fiets zou natuurlijk het allermooiste zijn. De belofte maakt ouders bewust van
alle voordelen van het fietsen. Kinderen leren door veel te fietsen veiliger met het
verkeer om te gaan en het is ook natuurlijk gezond om veel te bewegen. Gaat u ook
naar de website van de Fietsersbond en meldt u zich gelijk aan voor de fietsbelofte?

https://doemee.fietsersbond.nl/fiets-school/
Fietsfeestje
Bovendien maken we door als
school mee te doen aan de
fietsbelofte kans op een
fietsfeestje voor de hele school!

In de week van 24 september houden we weer een Wandel naar de
Wending Week en doen we mee met het project “de groene
voetstappen”. Welke groep komt er deze week het meeste lopend en
fietsend naar school? Iedere dag houden de kinderen op een speciale
website bij hoe ze naar school komen en gaan we samen zoveel
mogelijk “groene voetstappen”verzamelen.

Doe mee aan de zwemvierdaagse!
Zwem4daagse in zwembad de Stok weer van start in de herfstvakantie
Van 15 tot 18 oktober ( dat is de herfstvakantie) organiseert Zwemvereniging
Hieronymus weer de jaarlijkse de Zwem4daagse in Zwembad de Stok in
Roosendaal. De Zwem4daagse is een sportief evenement waarmee kinderen
gestimuleerd worden om te blijven zwemmen, zodat ze ook na het behalen van het
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zwemdiploma veilig zijn in en om het water.
Voor meer info en om in te schrijven, klik hier.

Geef uw privacyvoorkeuren aan via Parro
Nog lang niet alle ouders hebben via Parro hun privacy-voorkeuren
aangegeven. Daarom hieronder een herhaling van het bericht dat in augustus
j.l. in Ons Ding heeft gedaan. Dus pak uw telefoon erbij en regel het vandaag
nog!
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.

Van de Oudervereniging
Het nieuwe schooljaar is inmiddels alweer een paar weken aan de gang. En ook
de oudervereniging is weer voor het eerst bij elkaar geweest. Tijdens deze
bijeenkomst hebben we drie nieuwe leden mogen verwelkomen: Angelique
Baert (moeder van Jayden),
Renate de Groen (moeder van Noah en Logan) en
Shelley van Ham (moeder van Desteny). Mocht u
ook aan willen schuiven bij de oudervereniging, dat
kan! Laat het dan weten via onderstaand
mailadres.
Activiteiten
We hebben dit schooljaar weer leuke activiteiten op de planning staan, waaraan
de oudervereniging haar steentje zal bijdragen zoals; Schoolreis,
Lampionnenoptocht, Sinterklaasviering, Kerstviering, Carnavalsviering, Sportdag,
Avondvierdaagse en nog veel meer.
Om van deze dagen een succes te maken, hebben we natuurlijk uw hulp nodig. Ter
zijne tijd zal de docent via de Parro-app een oproep doen voor hulpouders, houd
deze dus goed in de gaten.
Versierteam
Het versierteam is nog op zoek naar enkele creatieve ouders die graag willen
meehelpen om het schoolgebouw in een bepaald thema te versieren, zoals
Sinterklaas, Kerst, en Carnaval. Heb je interesse voor het versierteam? Laat het ons
dan weten via onderstaand mailadres.
Algemene leden vergadering (ALV)
Op donderdag 4 oktober om 20.00 uur zal er een algemene leden vergadering
worden georganiseerd, waarbij alle ouders/verzorgers van harte welkom zijn. Tijdens
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deze avond stellen wij de OV-leden aan u voor, krijgt u informatie over de
activiteiten en inzage in de uitgaven van de ouderbijdrage. Ook zullen de begroting
en de vrijwillige ouderbijdrage worden vastgesteld voor het komende schooljaar. U
bent vrij om vragen stellen en mee te denken over bepaalde activiteiten.
Wilt u hierbij aanwezig zijn, geef dit u dan op via onderstaand mailadres.
Contactgegevens
Heeft u vragen of opmerkingen, of zaken die op de agenda kunnen van de OV?
Mail ons dan op: ovdewending@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Suzanne van Moergastel (voorzitter), Marc Vriens (penningmeester), Alice Coppens
(secretaris), Lisette Timmers, Claudia van Overveldt, Susan Aanraad, Wendy Mulder,
Mandy Willems, Marijke van Aken, Nikkie Vruwink, Angelique Baert, Renate de Groen
en Shelley van Ham

Roosendaal 750 jaar…….Wending 10 jaar
Wat mooi dat het 10-jarig bestaan van de Wending tegelijkertijd met
Roosendaal 750 jaar wordt gevierd! Reden voor ons om ook bij ons feestje eens
extra stil te staan bij de mooie geschiedenis die Roosendaal ook heeft. In de
maand oktober zullen alle groepen een gebouw in Roosendaal gaan adopteren
waarbij de geschiedenis voorbij komt maar ook de huidige functie van het gebouw.
Alle groepen gaan “hun gebouw” ook bezoeken. Wij hebben de mooiste
gebouwen voor onze school weten vast te leggen. De kinderen gaan van alles leren
over het gebouw en gaan met hun groep ook het gebouw presenteren, dat
gebeurt zo mogelijk op locatie. Tijdens de herfstwandeling op woe 7 november bent
u van harte welkom bij de opening van de presentaties op het Tongerloplein voor de
Kring. De stadsbeiaardier gaat speciaal voor ons op het carillon van de St Jan het
Wending schoollied spelen! Hoe gaaf is dat?! Dat wilt u natuurlijk niet missen. Noteert
u deze datum alvast in uw agenda? U krijgt op een later tijdstip meer over onze
bijzondere herfstwandeling te horen.
Welke gebouwen gaan onze groepen adopteren?
Groep 1-2a Parrotia / Emile van Loonhuis
Groep 1-2b Oude Raadhuis / Tullepetaon
Groep 1-2c Tongerlohuijs
Groep 3
Schouwburg de Kring (achter de schermen)
Groep 4
Mariadal
Groep 5
Molen de Twee Gebroeders
Groep 6
Bank van Luyx / van Lansschot
Groep 7
St Jan / het carillon
Groep 8
Paterskerk / Polar Bear
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Leesbevordering
Voelt u zich betrokken bij de leesontwikkeling van uw kind? Maar weet u niet
goed hoe u uw kind kunt stimuleren of weet u niet goed welke boeken bij uw
kind passen? Het team van de jeugdbibliotheek Roosendaal geeft u graag wat
tips! In ieder Ons ding krijgt u een nieuwe tip aangereikt.
Een onmisbaar boek in iedere boekenkast en elk
klaslokaal.
19 LEMNISCAAT-JEUGDBOEKENAUTEURS
GENRE: KINDERBOEKEN, 10-12 JAAR

Een vreemdeling is een vriend die je nog niet kent
Met dit boek heb je heel veel boeken in één:
verhalen én gedichten. De verhalen zijn
afwisselend realistisch, fantastisch (sciencefiction),
soms zelfs magisch en spelen zich af in heden,
verleden en toekomst. Maar een ding is zeker: de
verhalen komen binnen in je ziel.
In Jij en ik laten negentien jeugdboekenauteurs
zien dat vriendschap grenzen en culturen, afkomst
en geaardheid overstijgt en dat vluchtelingen
welkom zijn. De eerste stap naar een nieuw leven
is vriendschap.
Wie is nu eigenlijk de vreemdeling? Sterker nog: de
"vreemdeling' houdt op te bestaan, zodra je je inleeft in de persoon. En wat kan dat
beter doen dan een boek? Jij en ik maakt je ook onderdeel van situaties en
problemen die je anders misschien nooit gekend zou hebben. Wat doe je als er
opeens een nieuw kind uit een ver land bij je in de klas komt? Zou jij mensen tijdens
de Hongerwinter eten hebben gegeven? Hoe reageer je als je vader wordt
opgepakt tijdens een demonstratie tegen asielzoekers? Wie durft een Vlaming te
helpen die in de Eerste Wereldoorlog zijn land is ontvlucht en hier niet welkom is?
Leesverhalen voor 10-12 jaar, door auteurs als Jan Terlouw, Mireille Geus, Anna van Praag,
Sjoerd Kuyper en Annet Huizing. En een boek dat helpt: een deel van de opbrengst wordt
gedoneerd aan het vluchtelingenprogramma van UNHCR.

Kinderboekenweek op de Wending
Zoals u al in de kalender heeft kunnen zien starten we maandag 24 september
met de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is 'vriendschap'. De
komende twee weken gaan we hier gezellig mee aan de slag.
De opening van het thema gebeurt in combinatie met de opening van de
schoolbibliotheek. Dit zal op een ludieke wijze gaan gebeuren. We gaan dansen
met groep 7 en groep 8 heeft een geweldige theatershow voor ons in petto. Deze
opening zal plaatsvinden op het schoolplein meteen om 8.30 uur.
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U bent van harte welkom om dit mee te maken. Wilt u er wel aan denken om voor
de jongste kinderen een plaats vooraan vrij te houden?
Na de opening, waarschijnlijk om 8.45 uur, kunt u uw kind(eren) zelf nog naar de klas
begeleiden. We hopen dat het een leuke, spectaculaire opening gaat worden. Wij
wensen u en de kinderen veel plezier.
Op vrijdag 5 oktober sluiten we de kinderboekenweek in circuitvorm af. Wij zijn nog
op zoek naar 3 ouders die s'ochtends mee willen helpen in de onderbouw. En 3
ouders die ‘s middags in de bovenbouw kunnen helpen. Wilt u zich opgeven. Doe
dit dan bij juf Ruth: r.vandenbroek@obsdewending.nl
Met vriendelijke groet, Kinderboekenweek commissie Juf Kim en juf Ruth

GEVONDEN VOORWERPEN
Is uw kind spulletjes kwijt?
Controleert u dan even of ze
misschien bij de gevonden
voorwerpen bij meneer Kees
liggen?

7

