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Nieuws van het team
Op maandag 11 februari hebben wij u per mail
geïnformeerd over de onderwijsstaking op 15 maart
Ook leerkrachten van onze school gaan staken.
Mocht u het bericht hierover gemist hebben dan kunt u
dat hier nogmaals nalezen.

Vanwege ons 10 jarig bestaan gaan we na de meivakantie starten met het maken
van ons kunstwerk. Mede dankzij uw bijdrage aan de kerstmarkt ( € 700,-) kunnen we
onder begeleiding van kunstenaar Marijke Maas hier een zeer mooi kunstwerk van
maken.
Van 8 mei t/m 10 mei gaan alle kinderen aan de slag. Per dag zijn we op zoek naar
ouders die ons hierbij kunnen ondersteunen.
Dinsdag 8 mei, groep 1-2
Woensdag 9 mei, groep 3 - 4
Donderdag 10 mei, groep 5 t/m 8
Mocht u zin hebben om hieraan deel te nemen, geef u dan op via
a.deschutter@obsdewending.nl

Oproep TSO-ouders
Wij realiseren ons dat we bijna in iedere nieuwsbrief een oproep doen voor
nieuwe TSO-ouders. Toch vragen wij hier nogmaals aandacht voor. We willen
namelijk graag dat uw kind veilig op het schoolplein kan spelen, hiervoor
hebben we echt meer ouders nodig. Per dag moeten er 5 ouders op het plein staan.
De afgelopen weken komt het voor dat er maar 3 ouders aanwezig kunnen zijn. Dat
kan gewoon niet.
Wij hebben een nijpend tekort aan voldoende begeleidende (groot)ouders op alle
dagen. Wilt u nog eens overwegen of u hier tijd voor vrij wilt maken? Of wellicht kent
u iemand in uw omgeving die ons kan helpen op die dagen. Per keer ontvangt u
hiervoor vele blije gezichten van onze kinderen en team en een kleine vergoeding
van € 4,50 per keer. Laat u het dan even weten aan ons? Dat mag via
a.deschutter@obsdewending.nl

Carnaval op het Kwadrant
Zoals u weet vindt op vrijdagochtend onze carnavalsviering plaats. De kinderen
mogen natuurlijk verkleed naar school komen. Wel willen we vragen om losse
attributen (zoals toverstafjes, tasjes, pistooltjes) zoveel mogelijk thuis te laten. Dit
om zoekraken te voorkomen. Tijdens deze ochtend versieren de kinderen zelf een
eierkoek als tussendoortje en de OV zorgt voor een feestelijk drankje, dus fruitspullen
mogen thuis blijven. Na de leutmarkt starten we samen met de Lavoor rond
10.15/10.30 aan een feestelijke optocht onder begeleiding van gezellige muziek van
de ouderband. Wilt u niks missen van dit prachtige schouwspel de route is als volgt:
- Linksaf bij de school de Morelberg in - Eerste rechts de Morelberg verder in - Derde
rechts de Merelberg in - Einde Merelberg linksaf de Meeuwberg in - Daarna gelijk
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rechtsaf de Mangoberg in - Einde Mangoberg rechtsaf de Madeliefberg in Madeliefberg uitlopen tot aan de Meeuwberg - Rechtsaf de Meeuwberg in - Over
het fietspad terug richting school
Opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van harte welkom als support. Wilt u er aan
denken om voldoende warme kleding en goede loopschoenen mee te geven?
We verwachten rond 11.30 terug bij school aan te komen. Waar we verwelkomt
worden door een muzikale noot van de Gertruttenband en ons eigen muzikale
talent Jim uit groep 7. Rond 11.45 vindt de
prijsuitreiking van de optocht plaats. Waar ons
eigen drietal 3 prijzen zal uitreiking aan de
bijzonderste kleine groep uit de onderbouw, kleine
groep uit de bovenbouw en grote groep. Om
12.00 uur zijn al onze leerlingen vrij en start de
carnavalsvakantie.
Wij wenden iedereen een leutig feestje toe
Groetjes vanuit de carnavalscommissie,
Juf Laurette, juf Ruth, Claudia, Renate en Wendy
(OV)

Relaties en seksualiteit bij kinderen
Kinderen die doktertje spelen, kan ik dat wel toelaten? Een meisje kijkt toe terwijl
een jongen plast, is dat normaal? En is verliefdheid echt op zo'n jonge leeftijd?
Relaties en seksualiteit maakt deel uit van de lichamelijke en emotionele
ontwikkeling van een kind. Maar hoe ga je er als ouder mee om? En hoe besteden
scholen aandacht aan dit thema?
Ben je geïnteresseerd in een webinar over relationele en seksuele opvoeding van
kinderen? Mis deze kans niet om een expert van Rutgers aan het woord te horen en
de ervaringen van een ouder. Er is alle gelegenheid om zelf ook vragen te kunnen
stellen.
Hoe volg je het webinar?
Via de webinar doe je op afstand en gratis mee. Je volgt de webinar vanachter je
PC, Mac, tablet of smartphone. De spreker(s) zijn via video en audio te volgen en via
de chat breng je je eigen vragen en ervaringen in.
Aanmelden kan via deze link
https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/webinar-relaties-en-seksualiteit-bijkinderen

Verkeersaanpassingen rondom Het Kwadrant
Beste ouders, verzorgers
Verkeersveiligheid rondom school staat altijd hoog op de agenda. Iedere
ouder/verzorger heeft zijn of haar idee over de situatie rondom school. De een vindt
het prima zo, de ander helpt mee deze ideeën rondom verkeersveiligheid te
realiseren.
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Eind 2018 hebben de Wending en De Lavoor gezamenlijk het idee opgevat de
Gemeente weer eens uit te nodigen voor een situatiecheck. Dit overleg heeft eind
januari op locatie plaatsgevonden. Met Harold Devue (Senior Projectleider
Gemeente verkeer), leerkrachten van de Wending en verkeersouder Lavoor hebben
we jullie meest gemaakte opmerkingen alsmede de situatie rondom het Kwadrant
besproken. De Gemeente gaat medewerking verlenen aan een paar aanpassingen
te weten;
-

-

De oversteekplaatsen aan de voorzijde en linker zijkant van het kwadrant
worden zebrapaden. Hier zal dus ook gelden niet stoppen op en naast het
zebrapad!
Alle gele belijning en witte bestreping worden voorzien van een nieuwe
verflaag zodat deze weer goed zichtbaar word.
Rechts van het Kwadrant, rondom het kruispunt fietspad en uitrit bewoners
worden een aantal palen in het trottoir geplaatst. Enerzijds om iedereen nog
meer attent te maken op dit lastige punt, anderzijds om het parkeren aan de
speelzijde te ontmoedigen.

Deze aanpassingen zullen vlak na de carnavalsvakantie worden uitgevoerd.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit bij zal dragen aan nog meer verkeersveiligheid van
alle leerlingen.
Als er vragen of opmerkingen zijn dan horen we dit graag.
Met veilige groet, Team de Wending en Team Lavoor

Groep 8 fietst voor het goede doel!
Wat een kanjers van groep 8, zij deden op 2 februari mee aan Cycle Sensation
en haalden samen een mooi bedrag op. Heel fanatiek zaten ze op de fiets en
waren haast niet stuk te krijgen. Kijk hier voor wat mooie beelden.

Schoolpleinaanpassingen
In de carnavalsvakantie zal (als het weer het toelaat) het zand op het
schoolplein worden voorzien van speelkunstgras. Op deze manier hopen we
wat minder zand in de school te krijgen en wat schonere kinderen 😉
Naast het speelgras worden er in maart ook enkele bomen op het schoolplein
geplaatst zodat ons schoolplein een nog groenere uitstraling krijgt.
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Gezocht: Schoolpoolers
Leswerk biedt ondersteuning bij het inzetten van vervangers in vast
dienstverband en het matchen van vervangers vanuit de basisschilpools (“losse
invalpools”).
Door de tekorten op de arbeidsmarkt zijn Leswerk,
besturen en scholen constant op zoek naar
goede invulling van de pools. Een van deze pools
is de schoolpool: hierin zijn vervangers
opgenomen die slechts op één (of twee) scholen
willen invallen van één bestuur. Meestal zijn dit
ouders waarvan de kind(eren) op een basisschool
zitten en het leuk vinden daar incidenteel te werken. Of gepensioneerd oudleerkrachten die willen bijklussen op hun oude werkplek.
Kent of bent u iemand die graag als schoolpooler aan het werk zou gaan? Dan kunt
u contact opnemen met Astrid de Schutter van obs de Wending.
Een onderwijsbevoegdheid is vereist en enkele schooldagen per jaar
beschikbaarheid. De gewenste werkdagen kunt u zelf aangeven door het bijhouden
van een digitale agenda in ons online plansysteem VABO. Het is ook mogelijk voor
slechts enkele groepen te gaan invallen (en bijv. de groep waarin uw kind zit niet te
selecteren als inval optie). We zijn ook blij met oud-klossers,wij koppelen deze
vervangers enkel aan kleutergroepen.
Heeft u geen onderwijsbevoegdheid, maar kunnen wij u wel inzetten als
onderwijsassistent? Ook dan nodigen wij u van harte uit om te reageren!

Buro J!K komt weer langs
Buro J!K komt weer terug voor alle ouders van De Wending! In 2017 hebben wij
al eens workshops mogen verzorgen voor ouders van De Wending en de
afgelopen 2 jaar hebben we druk met het leerkrachtenteam van De Wending
getraind en gecoacht. Nu is het weer tijd voor u ouders!
Vrijdagochtend 5 april zullen wij wederom een workshop geven over de DISC
methode in relatie tot uw kind. Noteer deze ochtend alvast in uw agenda.
Wat doet Buro J!K?
Buro J!K is een Buro voor Teamtraining, Gezinscoaching en Persoonlijke Ontwikkeling.
Wij coachen, trainen en adviseren ouders en professionals in jeugdsectoren als het
onderwijs.
In een notendop wat er deze ochtend aan bod komt:
• Uitleg DISC gedragsstijlen: we gaan u uitleggen welke verschillende natuurlijke
gedragstijlen kinderen hebben, dit zijn er vier. Adhv deze uitleg kunt u al
aardig inschatten welke gedragsstijl de voorkeur heeft van uw kind(eren).
• Achterliggende reden van gedrag: we gaan met u kijken naar de
achterliggende reden van bepaald gedrag. Waarom gedraagt mijn kind zich
zo?
• Omgang met gedragsstijl : we gaan kijken hoe u als ouders hier nu het best
mee om kunt gaan. Het uiteindelijke doel is dat uw kind mag zijn wie het is,
beter begrepen gaat worden en benaderd gaat worden op een bij het kind
passende manier.
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Waarom is mijn
kind vaak de
eerste dagen
van slag op
vakantie?

Waarom kan
mijn kind zo
slecht tegen zijn
verlies met een
potje
Monopoly?

Waarom komt
mijn kind nu
altijd met een
kapotte broek
thuis?

Waarom
spreekt mijn
kind bijna nooit
na school af
met vrienden?

Mocht u alvast nieuwsgierig zijn, ga naar onze website www.burojik.nl
Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden volgt later!

Bereikbaarheid ouders, laat noodnummers achter
Het komt helaas wel eens voor dat een kind op school ziek wordt en naar huis
wil. Meestal kunnen we wel iemand bereiken maar het komt ook nogal eens
voor dat we niemand te pakken kunnen krijgen doordat telefoonnummers niet
kloppen. Heel veel ouders hebben al via het parnassys ouder-portaal het kopje
nood-nummers ingevuld. Voor de leerkracht heel prettig want zij kunnen via een
speciale leerkrachtenapp direct over alle noodnummers beschikken en zo makkelijk
contact leggen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan verzoeken wij u
vriendelijk dit alsnog te doen. Wij krijgen melding van wijziging en voeren de
wijzigingen dan door. Omdat dit wel handmatig door ons aangepast moet worden
zijn wijzigingen niet direct zichtbaar. We streven er wel naar dit zo snel mogelijk te
doen. Als u meerdere kinderen op school heeft is het voldoende als u bij één kind de
noodnummers invult, voor de andere kinderen wordt dit dan automatisch
overgenomen.
U kunt het ouderportaal bereiken via https://ouders.parnassys.net
Heeft u geen inloggegevens van het ouderportaal ontvangen of bent u uw
inloggegevens kwijt stuur dan even een mailtje naar
ouderportaal@obsdewending.nl dan zullen wij u na controle nieuwe inloggegevens
toesturen.

Privacy voorkeuren via Parro
Inmiddels hebben alle ouders via Parro en een enkeling op papier de privacy
voorkeuren voor hun kind aangegeven. Wij kunnen als leerkracht via onze
leerkrachtenapp ook direct zien hoe het zit met de voorkeuren en zullen daar
dan ook rekening mee houden.
Onlangs is er een nieuw item toegevoegd en dat is door de meeste ouders nog niet
ingevuld. Dit gaat over “toestemming deelname onderzoeken”. We zouden het fijn
vinden als u dit nog even wilt invullen.
Mocht u tips hebben voor verbetering van de app Parro dan vindt het
ontwikkelteam van Parro dat prettig om te horen. Zij ontwikkelen snel en gaan
gericht met feedback om. U kunt dan contact leggen via
support@parro.com
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Van de MR
Op 30 januari was er weer een vergadering van de MR, waarbij voor het eerst
aanwezig ons welkome nieuwe lid Mandy Willems-Wijnman.
Een korte samenvatting: We hebben gesproken over een aantal keuzes in de
begroting voor het komende schooljaar. Verder besproken het verslag van het
auditbezoek door Stichting OBO afgelopen najaar en de daarin opgenomen
aanbevelingen. Dit sloot aan bij een ander onderwerp, de intern opgestelde zgn.
SOAR analyse van (kort gezegd) uitdagingen en (strategische) doelstellingen van
onze school. De MR onderschrijft het belang om een aantal in kaart gebrachte
onderwijsinhoudelijke en organisatorische doelstellingen (zoals huisvesting,
schoolomvang) nader beleidsmatig vorm te geven en zal zich vanuit haar rol
hiervoor inzetten. Een ander belangrijk onderwerp was de organisatie van de
tussenschoolse opvang. De beschikbaarheid van ouders hiervoor blijft een punt van
aandacht. De komende periode zal er met schoolteam en oudervereniging verder
moeten worden gezocht naar mogelijkheden om een stabiel TSO team te houden
om het spelplezier van onze kinderen te waarborgen.
De komende periode staan er nog andere belangrijke onderwerpen op de agenda,
zoals de formatie en groepenindeling voor het komende schooljaar. Op 27 maart
a.s. is de volgende vergadering.
Heeft u een vraag of opmerking aan de MR? Zijn er zaken die anders of beter
kunnen? Dan horen wij dat graag! U kunt ons persoonlijk aanspreken of per mail
benaderen op: mr.dewending@gmail.com
Oudergeleding MR OBS De Wending
Arthur Leis, Elmar van Erve en Simone Senior-Schrier

Creatieve ouder gezocht
Ieder schooljaar krijgen onze kinderen uit
groep 7 en 8 een agenda van school. Deze
wordt meestal gedrukt met een eigen
ontworpen kaft en schoollogo. Na twee jaar
hetzelfde ontwerp te hebben gebruikt is het tijd
voor een nieuw fris eigentijds ontwerp. Welke
creatieve ouder heeft tijd en zin om voor onze
leerlingen een nieuwe schoolagendakaft te
ontwerpen en kan dat ook drukklaar
aanleveren? Laat het even weten aan
e.pfeijffer@obsdewending.nl

Inzameling sportkleding en sportmateriaal
Beste ouders/ verzorgers,
Wij zijn vier eerstejaars sportkunde studenten en lopen stage in Roosendaal.
Ons doel is om sportkleding en sportmateriaal in te zamelen voor stichting Paul.
Stichting Paul is een stichting die sportkleding en -materiaal inzamelt voor kinderen
en eventueel ook voor volwassenen die dit zelf niet kunnen betalen.
Het plan dat wij hebben is het neerzetten van Big bags voor het inzamelen van de
kleding op de school van uw kind/kinderen. Tijdens het neerzetten van deze zakken
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willen wij graag enthousiasme onder de leerlingen wekken door langs te gaan in de
klassen en een korte presentatie te geven in de aula (mits deze aanwezig is in het
gebouw). De Big bags blijven drie weken staan (van 28 Februari tot 21 Maart) op de
scholen. Tijdens deze weken is het doel om zo veel mogelijk SPORTmaterialen en
SPORTkleding in te zamelen in deze zak zodat alle kinderen fijn kunnen sporten. Het
zou fijn zijn als er enkel sportkleding ingeleverd wordt waar geen grote
gebruikssporen opzitten. Deze sportmaterialen en -kleding kunnen van alles zijn, denk
aan ballen, oude scheenbeschermers, polsbandjes, sportschoenen, diverse kleding
etc.
Aan het einde van de periode dat de zakken bij jullie op school staan zal er als
bedankje bij elke school een auto met muziek op het schoolplein komen om een
klein feestje met de leerlingen te bouwen. Voor de drie beste scholen zal er een
extra prijs zijn! Wij vragen u zo veel mogelijk sportmaterialen en sportkleding voor jong
en oud aan uw kind/kinderen mee te geven zodat zij deze kunnen doneren aan
stichting Paul. Zo kan ieder kind met de juiste kleding en materialen sporten! Wat zou
het fantastisch zijn als dit doel met uw hulp gerealiseerd kan worden.
Met vriendelijke groet,
Stichting Fontys Sporthogeschool & Stichting Paul
Yente van Cuijck, Rutger Erkens, Rick Gerritsen, Aaron Dekkers
Fontys Sporthogeschool
SSNB Roosendaal
0657378552

Brakkenzooi, op 22 februari
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