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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 september verwelkomen we Sem en Ediz, zij starten bij ons in groep 1. Wij
wensen hen veel speel, en -werkplezier toe!

Nieuws van het team
Het schooljaar is rustig van start gegaan. We hebben allemaal ons plekje weer
gevonden!
De kinderen van groep 8 hebben helemaal een gezellig lokaal in de BSO ruimte
gekregen. Sommige kinderen hebben zich de eerste week nog telkens vergist en
liepen door de hoofdingang naar boven. Daar kwamen ze tot ontdekking dat dit
niet goed was
Kinderen in groep 3 hebben lekker de ruimte om te spelend letters en cijfers te
ontdekken. Het is iedere dag een feestje om te zien dat ze alweer een letter hebben
geleerd!
Ook meneer Bjorn en juf Mickelle zijn al helemaal ingeburgerd!
Huisvesting
In de herfstvakantie zal er gestart worden met de bouw van een lokaal op het dak
van de aanbouw bij Lavoor ingang. Rond de kerstvakantie hopen we gebruik te
kunnen maken van dit mooie nieuwe lokaal. We houden u op de hoogte van dit
proces.
Watertappunt
We hebben de ambitie om van waterdrinken weer de
normaalste zaak van de wereld te maken met een
watertappunt in de school. Kinderen worden verleid tot
water drinken. Iedereen neemt al een drinkfles of bidon mee
om gedurende de dag water te drinken. Daarnaast kan het
in een hygiënische omgeving getapt worden. Dit gaan we
grotendeels samen met de Rotary realiseren. Afgelopen
zondag hebben we van de Rotary een cheque ontvangen
zodat we het waterpunt in de school kunnen realiseren.
Komende week gaan we bekijken waar in het gebouw dit
waterpunt geïnstalleerd kan worden. We zijn trots op dat de Wending aan dit project
mee mag doen!

Informatie-avond
Onze jaarlijkse informatieavond staat, zoals u al hebt vernomen, gepland op
woensdag 4 september a.s. Via de agenda van Parro kunt u voor de groep
van uw zoon of dochter aangeven of u wel of niet in de gelegenheid bent om
de infoavond te bezoeken. Wilt u dit aub invullen? Wij zorgen dan voor
voldoende stoelen en koffie/thee.
Voor de tijden, zie het bericht in Parro.

Jantje Beton
De kinderen van groep 7 en 8 gaan weer hun uiterste best doen om zoveel
mogelijk Jantje Betonloten te verkopen. Want Jantje Beton wil dat alle kinderen
lekker (buiten) kunnen spelen. Vorig jaar is er een heel mooi bedrag
opgehaald door onze kinderen en dat heeft eraan bijgedragen dat er voor
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andere kinderen leuke spelactiviteiten georganiseerd konden worden en dat wij op
het schoolplein ook mooi speelgras hebben kunnen aanleggen. Het mooie aan het
kopen van een lootje van Jantje Beton is dat de
helft van de opbrengst voor school is. Zo kunnen
we dus af en toe iets extra’s doen. In het verleden
zijn er zo bijv. de basketbalringen aangeschaft,
sportspullen om slagbal te doen en de swinxs. Wij
hopen natuurlijk dat de kinderen van groep 7 en
8 weer net zo fanatiek met de verkoop van de
loten aan de slag gaan als vorig jaar. U koopt
toch zeker ook een lootje?

De schoolfotograaf komt!
Dinsdag 17 September komt de
schoolfotograaf naar school voor
de jaarlijkse schoolfoto. Deze dag
zal er een individuele foto
genomen worden van elke leerling.
Daarnaast wordt er van iedere groep
een groepsfoto gemaakt en worden
broertjes en zusjes (die op de
basisschool zitten) samen op de foto
gezet. We willen u vragen de kinderen
deze dag in gekleurde kleding naar
school te laten komen waarin ze zichzelf prettig voelen. Dit geeft de groepsfoto een
mooie uitstraling.
Dit jaar wordt de groepsfoto als bijgevoegd voorbeeld gemaakt.

Engelse Kids Club op de Wending
Begin 2020 zal de Engelse Kids Club weer starten. Heeft u interesse om uw kind
hieraan mee te laten doen? Kijk dan vooral even verder.
https://www.englishacademy.info/dutch/cursussen/wending-kids-club/

We gaan op schoolreis…..
…….en dit jaar reizen we af naar
Rotterdam…….naar dierentuin
Blijdorp. U ontvangt binnenkort
nog nadere informatie hierover!

Leerlingenraad
De verkiezingen voor de leerlingenraad worden binnenkort weer opgestart!!
Liam en Luna-May ( groep 8) treden af en Emma en Sjoerd ( groep 7 ) mogen
nog 1 jaar aanblijven. Hierbij wil ik Liam en Luna-May hartelijk bedanken voor
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hun positieve en enthousiaste inzet. Dankzij hun inzet hebben we mooie dingen
gedaan en heeft de leerlingenraad een ‘gezicht’ gekregen.
De school is de afgelopen jaren hard gegroeid en we merken dat er meer kinderen
graag vaker mee willen denken. Daarom willen we de raad uitbreiden met 2
leerlingen vanuit groep 5.
Volgende week donderdag komen Emma en Sjoerd in groep 5,6 en 8 uitleggen wat
de bedoeling is van de leerlingenraad, wat er van je verwacht wordt en welke
onderwerpen er op de agenda staan.
De leerlingenraad komt 1 x in de maand tijdens de lunchpauze op vrijdag bij elkaar.
Na de presentatie van Emma en Sjoerd krijg je de gelegenheid om je voor de raad
aan te melden.
In de week van 9 september worden er dan per groep 2 leden gekozen! Spannend!
Ben je al nieuwsgierig geworden, kijk dan nog maar eens op het bord van
leerlingenraad bovenaan de trap naar groep 4 t/m 7.

De bibliotheek gaat weer open!
Vanaf volgende week gaat de bibliotheek op school weer open, maar we zijn
nog opzoek naar een aantal hulpouders voor maandag, donderdag en
vrijdag van half 9 tot kwart over 9.
Hulpouders die de kinderen helpen bij het uitzoeken van een boek, met het
uitleensysteem een boek uitlenen en eventueel bij het voorlezen van de kleuters/
groep 3 in kleine groepjes.
We hebben de laatste tijd kunnen constateren dat voorlezen niet meer zo
vanzelfsprekend is. Toch is dit een onderdeel dat juist erg van belang is voor de
fantasie- spraaktaal- en allerlei andere ontwikkelingsgebieden! Hoe mooi is het dat u
daar een steentje aan bij kunt dragen!
Bij juf Kim, groep 1/2 c (k.hoogervorst@obsdewending.nl) kunt u aangeven of u op
een van de dagen kunt ondersteunen.
Alvast bedankt!

Verkeersweek
Komende week is het verkeersweek voor de kinderen van De Wending. Tijdens
deze week zullen er verschillende verkeersactiviteiten plaatsvinden. Om de
verkeerssituatie rondom de school zo veilig mogelijk te houden, zien we graag
dat zo veel mogelijk kinderen te voet of met de fiets naar school komen.
Komende week wordt dagelijks bij gehouden hoe uw kind die dag heeft gereisd.
Hoe meer kinderen (en ouders) in de klas kiezen voor de benenwagen of de fiets,
hoe "groener" de klas. De klas die op het einde van de week als "groenst' uit de bus
komt, wint de wisseltrofee en voor ieder kind
in de klas een kleine verrassing. (Woont u
verder weg en moet u echt met de auto
komen? Parkeert u dan bij binnenkomst
meteen in de wijk, en loop vanuit daar naar
school, dan telt het ook als "groen".) Op
maandag gaan de kleutergroepen op het
plein oefenen in gesimuleerde
verkeerssituaties. Dankzij de hulp van diverse
hulpouders wordt dat een mooie
buitenactiviteit. Op woensdag zijn de
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groepen 3a, 3b, 4, 5 en 6 aan de beurt om te oefenen. ZIJ HEBBEN DEZE DAG EEN
FIETS NODIG! Deze mogen bij het groepsnummer van de klas, op het voetbalplein,
worden geparkeerd. Het oefenen zelf zal gebeuren op het zgn. rode pleintje in de
wijk. Hiervoor zijn we nog naarstig op zoek naar hulpouders. Ook als u maar een
gedeelte van de ochtend kunt helpen kunt u zich aanmelden. (hulpouders kunnen
zich aanmelden via het agenda item in Parro, hier is ook extra info te vinden) Vrijdag
sluiten we de week af met de uitreiking van de wisseltrofee voor de groenste klas.

Stagiaires stellen zich voor
Ook dit jaar zult u weer verschillende stagiaires op onze school aanwezig zijn.
Hieronder stellen zich er alvast twee aan u voor.
Hallo, ik ben Jesse Helmons.
Komend schooljaar loop ik stage in groep 7.
Ik ben 18 jaar oud en volg de opleiding onderwijsassistent
op het Kellebeek College in Roosendaal.
Ik woon in Wouw samen met mijn ouders en mijn jongere
zusje. Naast stage lopen en studeren, werk ik ook nog bij de
Jumbo in Wouw.
De Wending is voor mij bekend omdat ik ook als kind op
deze school heb gezeten. Daarom vind ik het extra leuk om
mijn examenjaar op deze school af te ronden.
Ik ben aanwezig op maandag en dinsdag. Ik heb er veel zin
in om les te geven aan de kinderen,
Groetjes Meneer Jesse

Hallo!
Mijn naam is Pepijn Mathijssen, ik ben 16 jaar oud
en woon in Roosendaal. Op dit moment loop ik
stage voor mijn tweede leerjaar.
Ik hoop dit schooljaar bij zowel de onder- midden
en bovenbouw een kijkje te nemen, om te
ontdekken welke leeftijdsgroep het beste bij mij
past.
Ik volg de opleiding onderwijsassistent op het
Kellebeek college en hierna wil ik eventueel gaan
doorstuderen aan de lerarenopleiding. Het liefste
zou ik later op toneel staan als voltijd cabaretier.
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