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In maart verwelkomen we Logan en James bij ons in groep 1.
Wij wensen hen veel speel, - leer en werkplezier toe.

TSO CODE ROOD!!!
Wij vragen u om de enquête TSO in te vullen omdat uw

mening telt.

Op de Wending werken wij al 7 jaar met het continurooster en blijven alle kinderen dus
over. Het continurooster zorgt voor een positief effect op een natuurlijk verloop van de
schooldag. Daarnaast kunnen de kinderen langer genieten van een vrije middag, dit
alles dankzij de hulp van de huidige TSO-ouder(s).
Tijdens verschillende TSO bijeenkomsten het afgelopen jaar zijn verscheidene interventies
besproken en ingezet om zo voor alle betrokkenen de continuïteit en de kwaliteit van
TSO te waarborgen.
Dit heeft helaas geen structureel karakter gekregen, mede doordat wij onvoldoende
aanmeldingen ontvangen om de taak als TSO-ouder structureel te volbrengen.
Momenteel lukt het niet meer om de continuïteit te waarborgen.
Als school willen wij de druk bij de huidige TSO-ouders niet verder opvoeren en staan wij
nu aan de vooravond om een besluit te nemen voor de inrichting van de TSO in de
toekomst.

Uw mening telt!
Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête zal de school in samenspraak met OVTSO en MR een besluit nemen over de voortgang van de TSO.
Hierbij staan de volgende opties open:
Optie 1
De TSO wordt deels uitbesteed aan een professionele organisatie, denkend aan de
coördinatie, ondersteund met een vast team van het huidige TSO-ouderteam.
Bij deze optie doen wij nog steeds structureel beroep op ouders. Deze ouders dienen
een TSO-cursus te volgen, en een VOG aan te vragen. Ouders komen voor een
vrijwilligersvergoeding in aanmerking.
Optie 2
De TSO wordt geheel aan een professionele organisatie uitbesteed.
Bij deze optie wordt de TSO gecoördineerd en verzorgd door pedagogisch
medewerkers.
Deze ouders dienen een TSO-cursus te volgen, en een VOG aan te vragen. Ouders
komen voor een vrijwilligersvergoeding in aanmerking.
2

Bij beide opties geldt dat de TSO kosten omhoog gaan en de leerkrachten hun recht op
een half uur lunchpauze behouden.
Om de kosten te dekken kan een verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage gevraagd
worden om de school tegemoet te komen. Een andere mogelijkheid is dat de school de
TSO bekostigd, wat een gevolgen heeft voor de algehele schoolbegroting. Hierbij kunt u
denken aan het bekostigen van materialen, methoden, organiseren van activiteiten,
personeel, extra begeleiding, grootte van de groep etc.

U krijgt tegelijk met deze Nieuwsbrief een linkje naar de TSO-enquête
in uw mailbox, vult u deze aub in, UW MENING TELT!
Heeft u geen linkje gehad en wilt u deze wel ontvangen? Mailt u aub even naar
info@obsdewending.nl

Op onze stakingsdag hebben wij niet stilgezeten! We hebben laten zien dat we met
veel handen veel werk kunnen verrichten. Eindelijk hadden we eens tijd om onze
teamkamer en directiekamer onder handen te nemen. Er werd opgeruimd,
wegegooid, geverfd en geshopt en het resultaat na een dag hard werken mag er zijn.
De teamkamer is een fijne werk/rustplek geworden en de directiekamer is
spreekkamer/RT-ruimte/orthotheek geworden. Juf Astrid maakt gebruik van een flexplek
en zal veel in de verschillende klassen en in de teamkamer te vinden zijn.

3

Woensdag 10 april is het sportdag op Sportpark Vierhoeven.
De kinderen worden hier om 8.45 verwacht en mogen om 12.15 weer opgehaald
worden.
De kinderen worden zowel opgehaald als gebracht naar Sportpark Vierhoeven.
Zorg dat uw kind een bidon mee heeft, zodat uw kind de hele dag genoeg kan drinken.
Wat fijn dat er al zoveel ouders zich hebben opgegeven. Toch kunnen we nog veel
hulpouders gebruiken, dus mocht u tijd en zin hebben om 10 april te helpen, dan kunt u
zich opgegeven in de Parro app.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het bericht over de sportdag in de Parro app.

Dinsdag 16 april en woensdag 17 april zullen
de kinderen van groep 8 de eindtoets
maken. We maken sinds 2 jaar gebruik van
de IEP-toets
De kinderen gaan in de ochtenduren de toets in
hun eigen klaslokaal maken.
Wij wensen groep 8 veel succes!

Juzt zoekt i.s.m. gemeente Roosendaal verschillende pleeggezinnen voor kinderen
die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan voor korte of
langere tijd in een pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit hun directe omgeving
bijvoorbeeld familie of bekenden via school. Pas als dat niet lukt wordt gezocht naar een
plekje in een ‘vreemd’ pleeggezin.
In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg
verdubbeld. Hierdoor is de vraag naar pleegzorg momenteel veel groter dan het
aanbod van beschikbare pleeggezinnen. Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom hard
nodig.
Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe word je pleegouder? Kun je werk en pleegzorg
combineren? Welke verschillende vormen van pleegzorg zijn er? Daarover gaat de
informatieavond van Juzt Pleegzorg.
Een pleegmoeder vertelt over haar ervaringen en een medewerker van pleegzorg
informeert over de voorbereiding en de begeleiding. Bezoekers kunnen vragen stellen
en vrijblijvend kennis maken met wat je als pleegouder kunt betekenen voor een kind
dat voor korte of lange tijd niet thuis kan wonen.
Pleegouders zijn heel divers: alleenstaand, met partner of
met gezin, ook senioren en mensen die werken kunnen
veel voor een kind betekenen als pleegouder. Een groot
huis of veel geld is niet nodig. Het is wel belangrijk dat
pleegouders een kind veiligheid, stabiliteit en rust
kunnen bieden.
Heb je interesse of wil je meer informatie over
pleegzorg?
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Kom naar de informatieavond van 20.00 tot 22.00 uur op:
Dinsdag 9 april in het Gemeentehuis te Roosendaal
Stadserf 1
Deelname is vrijblijvend en verplicht tot niets. Je bent van harte welkom.
Graag aanmelden voor de informatieavond via www.juzt.nl/pleegzorg

Bijna alle groepen zijn in het kader van ons
lente-thema al de boer op geweest. U heeft
ongetwijfeld via Parro al foto’s voorbij zien
komen. Wij willen nogmaals alle boeren en alle
ouders die toch maar weer voor het vervoer
hebben gezorgd bedanken voor hun inzet.

“Dolle pret op de boerderij van juf Laurette”

De GMR is op zoek naar u als het nieuw lid van haar oudergeleding. Leest u even
verder?

Woensdagmiddag 8 mei is het schoolvoetbal voor groep 7 en 8.
Zowel de meiden als de jongens doen mee met één team.
De maandagen trainen zij bij juf Resi.
Alle maandagen wordt er van de kinderen verwacht dat ze een lange broek mee
hebben en buitenschoenen (in verband met de voetbaltraining buiten).
Het definitieve programma voor 8 mei wordt met de deelnemers gedeeld, zodra dit bij
ons bekend is.
Natuurlijk hopen wij die middag op veel enthousiaste supporters!

De aanmelding voor de avond-4-daagse werkt dit jaar op een andere manier dan
u van ons gewend bent. Hierover is maandag 1 april met u een bericht gedeeld via
Parro, leest u het nog even na. U kunt aanmelden tot 7 april a.s.

Zoals in onze jaarplanning staat aangegeven kunnen alle kinderen al op vrijdag 19
april gaan genieten van een extra vrije dag. Aansluitend volgt de meivakantie. We
zien iedereen weer uitgerust terug op maandag 6 mei.
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Zondag 14 april, boerenfestival in het MEC (T-huis) te Roosendaal. Klik hier voor meer
informatie.

Beste ouders, verzorgers,
Welke Eetwissel kies jij vandaag?
Door Eetwissels te maken, ga je in stapjes gezonder
duurzamer eten. Beleg je brood bijvoorbeeld met
ei in plaats van ham. Je krijgt dan minder zout
binnen. Of neem een glas water in plaats van cola.
Je krijgt dan minder suiker binnen.
Met elke Eetwissel zorg je vandaag al beter voor
jezelf en het milieu. Jij kiest, elke dag opnieuw. Heel
veel ideeën voor kleine stapjes vindt je op de website
het Voedingscentrum:
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/eetwissel/eetwissel-inspiratie.aspx

en

van

Girls opgelet!
Op de Playground Kalsdonk aan de Rector Helemonsstraat in Roosendaal is
dinsdagmiddag 30 april van 11:00 – 16:30 uur een Girl Event voor meiden uit de groepen
5 tot en met 8 van de basisscholen en 13 t/m 16 jaar van de middelbare onderwijs. ‘Het
wordt een dag met veel water drinken, gezonde smoothies kortom vol toffe dingen,
echte meidendingen’, belooft de organisatie.
Van samen voetballen tot hakkenrace, en van make-up zetten tot lippenstift competitie
. Het Girl Event wordt georganiseerd door de Sportservice Noord-Brabant en Roosendaal
Beweegt in samenwerking met de Richard Krajicek Foundation en Boost Jongerenwerk.
Deelname is gratis en op dit moment zijn er 43 aanmeldingen. Zie het filmpje van de
vorige editie
https://youtu.be/b-7OKpwn7f4
Aanmelden kan via de website www.sjorssportief.nl
of via mail aan h.bouazzatti@ssnb.nl of Whatsapp 06-41904107.
Deze mededeling ontvangt u van Doe je mee, fit is oké! In heel Roosendaal willen wij
voor kinderen een omgeving maken waarin gezonde keuzes en lekker bewegen de
normaalste zaak van de wereld zijn. Meer informatie vindt u op www.jogg-roosendaal.nl
of volg ons op facebook https://www.facebook.com/doejemeefitisoke/

Heeft u deze al gezien?
Wij zijn blij met de
verkeersaanpassingen die
deze week voor school zijn
uitgevoerd. Met dank aan de
verkeerscommissie van het
Kwadrant!

https://www.youtube.com
/watch?v=o3wMrMJngKA
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