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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).  

mailto:info@obsdewending.nl
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Welkom 
In oktober verwelkomen we Daan bij ons in groep 1. Wij wensen hem veel 

speel, en -werkplezier toe! 

 

 

Nieuws van het team 
Inspectiebezoek. 

 

Donderdag 19 september hebben twee onderwijsinspecteurs onze school 

bezocht. De Onderwijsinspectie heeft tot taak om een vierjaarlijks onderzoek bij 

het schoolbestuur (Openbaar Onderwijs West-Brabant, hierna te noemen OBO) af te 

nemen. Bij aanvang van het startgesprek is besproken hoe het schoolbestuur OBO 

de organisatie bestuurt en welke ambities men uitspreekt. Door dit nader te bekijken 

heeft de inspectie enkele verificatieonderzoeken onder OBO-scholen uitgezet, 

zodoende heeft men ook ervoor gekozen om de Wending te bezoeken. 

 

Het vierjaarlijks onderzoek naar het bestuur heeft tot doel een antwoord te 

formuleren op de volgende centrale vraag:  

Is de sturing op onderwijskwaliteit op bestuursniveau en op schoolniveau op orde? 

 

In het verificatieonderzoek onderzoeken zij op schoolniveau de volgende 

standaarden: 

- Didactisch handelen; 

- Kwaliteitszorg; 

- Kwaliteitscultuur; 

- Verantwoording en dialoog.  

 

Tijdens het gesprek met de intern begeleiders en de directie is voornamelijk 

gesproken over bovenstaande standaarden en aan de hand van foto’s hebben we 

de inspecteurs meegenomen in onze visie en onderwijs op de Wending. 

We hebben op deze manier kunnen verduidelijken op welke wijze de leerkrachten 

eigenaar worden gemaakt van het hele onderwijsproces op de Wending. Op deze 

manier zorgen we voor een breder draagvlak in de schoolorganisatie waardoor 

onderwijsaanbod altijd up-to-date en passend blijft. 

Vanuit expertise en affiniteit nemen leerkrachten deel aan verschillende 

ontwikkelplangroepen en worden concrete doelen uitgezet en gemaakte afspraken 

geborgd.  We maken dus de leerkracht ook eigenaar van het eigen werkproces. 

 

De Wending heeft de volgende ambities uitgesproken: 

 

- Toekomstgericht onderwijs: spelend leren, cultuuronderwijs en creatief denk- 

en leervermogen stimuleren; 

- Begeleiding op maat: het verzorgen van passend onderwijs; 

- Kwaliteitszorg: professionalisering team en onderwijsaanbod; 

- Communicatie en relatie: wijze van communicatie afstemmen met kinderen, 

ouders en professionals. 

 

In ONS DING houden we u van dit proces op de hoogte. 
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Tijdens de klassenbezoeken hebben onze leerkrachten laten zien hoe we expliciete 

directie instructie verzorgen, kinderen worden direct actief en verantwoordelijk 

gemaakt voor het eigen leerdoel van dat moment. 

 

Gedurende de dag zagen de inspecteurs dat er een onderwijsaanbod wordt 

geboden waarbij voor kinderen de inspannende en de ontspannende momenten 

voldoende worden afgewisseld. Ze waren blij verrast met het aanbod spelend leren, 

kinderen mogen nog fijn spelen. Het handelend leren wat we vanaf groep 1-2 tot en 

met groep 8 toepassen (door gebruik te maken van de kieskast en de hoeken) is 

een mooie aanvulling op het vergroten van het eigenaarschap van onze kinderen.  

 

Tijdens het gesprek met de ouders en de kinderen hebben de inspecteurs dit 

bevestigd gekregen. Ouders hebben aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat 

kinderen graag naar school gaan en ook weer met een ‘smile’ de school verlaten. 

Kinderen zijn nieuwsgierig en worden op de Wending gestimuleerd om leergierig te 

zijn.  

Kinderen vinden het spelend leren waarbij ze af en toe naar buiten gaan erg fijn. Ze 

geven aan dat zij daardoor actiever zijn en soms niet in de gaten hebben dat ze al 

aan het leren zijn       

 

Inspectie vindt de ingezette ontwikkeling en werkwijze getuigen van vertrouwen en 

zorgen voor een rijke leeromgeving voor zowel leerlingen als leerkrachten. 

 

LET OP! Woensdag 6 mei geen vrije dag! 

 
Ook heeft de inspectie gekeken of wij ons hebben gehouden aan de wetgeving 5-

daagse schoolweek op de basisschool. Deze wetgeving zegt dat basisscholen 

maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek mogen inroosteren. Dit is naast 

de weken die al 4-daags zijn, omdat de school gesloten is door een algemene 

feestdag. Scholen moeten 4-daagse lesweken in de schoolgids vermelden en goed 

verdelen over het schooljaar. De 5-daagse schoolweek is voor leerlingen uit groep 1 

en 2 van de basisschool niet verplicht.  

We hebben in de week na de meivakantie niet aan de gegeven regel voldaan, 

waardoor we woensdag 6 mei geen vrij meer mogen geven. Hierbij wil ik u 

aangeven dat we woensdag 6 mei gewoon naar school gaan.  

 

Aan het einde van het bezoek heeft inspectie met directie en MT lid van OBO  

(Mirjam Buster) een eindgesprek gehad waarbij zij hun bevindingen hebben 

gedeeld. Normaal ontvangen scholen bij een positief bezoek een voldoende voor 

de onderzoeksonderwerpen die gepland staan. Omdat beide inspecteurs zien dat 

de Wending meer dan voldoende onderwijs aanbiedt hebben ze ons op alle drie de 

onderzoeksgebieden een GOED gegeven. We zijn daar supertrots op!  

 

Onderwijsstaking Woensdag 6 november 2019! En verplaatsing 
gesprekken groep 8! 

Zoals u wellicht al vanuit de media hebt vernomen wordt er eventueel op 

woensdag 6 november gestaakt. Omdat we nog met ons team en 

schoolbestuur willen bespreken hoe we deze actie willen gaan uitzetten kan ik 

over de inhoud nog niets vertellen. Wel wil ik u alvast hiervan op de hoogte 

stellen omdat het best mogelijk kan zijn dat uw kind woensdag 6 november dan 



 

Najaar 

2019/2020 

 

4 

extra vrij is. Zodra we hier wat meer duidelijkheid over hebben laat ik u dat zo snel 

mogelijk weten. 

Dit houdt wellicht in dat de geplande voorlopige adviesgesprekken voor groep 8 op 

6 november misschien niet door kunnen gaan. In dat geval verplaatsen we de 

gesprekken naar 2 weken later (op 20 november). Wilt u hier aub rekening mee 

houden? We zullen dit in een later stadium nog definitief aan u laten weten. 

 

Mededelingen OV   
Het nieuwe schooljaar is inmiddels alweer een 

paar weken aan de gang en daarin is ook de 

oudervereniging voor het eerst weer bij elkaar 

geweest. Tijdens deze bijeenkomst hebben 

we twee nieuwe leden mogen verwelkomen: Heidi 

Duffy en Britt van der Wouden.   

 

Activiteiten 

Ook dit schooljaar hebben we weer leuke activiteiten op de planning staan, 

waaraan de oudervereniging haar steentje zal bijdrage zoals het schoolreisje, de 

sinterklaasviering, kerstviering, carnavalsviering, sportdag, avondvierdaagse en nog 

veel meer.  

 

Om van deze dagen een succes te maken, hebben we natuurlijk ook uw hulp nodig. 

Via de Parro-app worden regelmatig per activiteit oproepen gedaan voor 

hulpouders, houd deze dus goed in de gaten en meld je aan! 

 

Algemene leden vergadering (ALV) 

Op donderdag 3 oktober om 20.00 uur zal er een algemene leden vergadering 

worden georganiseerd, waarbij alle ouders/verzorgers van harte welkom zijn. Tijdens 

deze avond stellen wij u de OV-leden aan u voor, krijgt u informatie over de 

georganiseerde activiteiten en inzage in de uitgave 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. Via de Parro-app ontvangt u een uitnodiging, waarbij u zich kan 

aanmelden. 

 

Kom ook bij de OV! 

Zou jij ook wat meer betrokken willen zijn bij de activiteiten die er op school worden 

georganiseerd? Meldt je dan aan bij de oudervereniging via emailadres  

ovdewending@gmail.com óf spreek gewoon een van de leden aan op het 

schoolplein! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Suzanne van Moergastel, Marc Vriens, Alice Coppens, Claudia van Overveldt,  

Susan Aanraad, Wendy Mulder, Renate de Groen, Shelley van Ham, Britt van der 

Wouden en Heidi Duffy 

 

mailto:ovdewending@gmail.com
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Workshops Stichting Mee 
In opdracht van de gemeente Roosendaal 

organiseert Stichting Mee West-Brabant een 

2-tal workshops. Eentje over het LVB 

Belevingscircuit (licht verstandelijk 

gehandicapten) en een workshop over autisme. 

Mocht u interesse hebben om daar aan deel te 

nemen dan kunt u onder de linkjes meer informatie hierover lezen.  

 

 

Zijn de privacy-voorkeuren binnen Parro nog up to date? 
U kunt binnen het parro-account de privacy voorkeuren van uw kind 

aangeven op 6 gebieden. Kloppen deze nog voor het nieuwe schooljaar?, u 

kunt dit eenvoudig aanpassen en wij krijgen automatisch daarvan een bericht. 

Wij houden er dan vervolgens rekening mee als we foto’s e.d. plaatsen. 

 

Week van de gezonde pauzehap voor gr 5 t/m 8 
Onze school neemt net als voorgaande jaren deel aan het educatieve 

programma van “Ik eet het beter”. We starten in de week van 7 oktober met 

de week van de gezonde pauzehap. Hierbij nemen we onze pauzehap onder 

de loep en krijgen de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag een 

gezonde pauzehap aangeboden van school.  

 

Watertappunt in de school!  

Bovenstaande activiteit past bij onze visie van gezond 

eten en drinken. Evenals het water drinken op school. 

Gedurende de hele dag kunnen kinderen water drinken. 

Het is bewezen dat ze zich ook prettiger voelen en meer 

betrokken zijn bij de les.  

Enkele weken geleden heeft de Rotaryclub te 

Roosendaal ism Sport Service Bureau ook de Wending 

een watertappunt aangeboden. 

Dit watertappunt wordt na de herfstvakantie boven in de 

gang tussen de groepen 5 en 6 geïnstalleerd. Uw kind kan 

dan zelf gedurende de dag zijn/ haar bidon bijvullen. 

Tijdens een feestelijke opening wordt dit watertappunt 

door ons in gebruik genomen.  

 

 

Culturele activiteiten groep 7 en 8 
Op 22 en 25 oktober nemen de groepen 7 en 8 deel aan het programma “Wat 

is het je waard”. Dit gaat over het cultureel erfgoed in onze stad Roosendaal. 

Daarbij bezoeken beide groepen op 22 oktober het Tongerlohuys en komt er 

op 25 oktober een gastdocent op bezoek. Voor de 22ste oktober zijn we op 

zoek naar begeleidende fietsouders. U zult hiervoor binnenkort in Parro een oproepje  

zien staan.  

 

http://www.obsdewending.nl/images/nieuwsbrieven/bijlagen/uitnodiging_LVB.pdf
http://www.obsdewending.nl/images/nieuwsbrieven/bijlagen/uitnodiging_LVB.pdf
http://www.obsdewending.nl/images/nieuwsbrieven/bijlagen/uitnodiging_autisme.pdf
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Een weekje later, op 30 oktober gaan de beide groepen een bezoek brengen aan 

de theater de Kring waar we gaan 

genieten van een muzikale 

voorstelling die in het teken staat van 

75 jaar vrijheid. De voorstelling heet 

“Vrijland”, en is een  

unieke voorstelling over ‘75 Jaar 

Vrijheid’ en veteranen, met film en 

live muziek van een militair orkest. 

voor meer informatie , zie deze trailer. 

Ook daar zoeken we begeleidende 

fietsouders voor en verwijzen we u 

naar het agenda-item van Parro. (dit 

zullen we binnenkort erin zetten)  
 

 

Ouder inloopgesprekken voor groep 1-2 t/m groep 7 
In de week van 28 oktober zullen de eerste oudergesprekken van dit schooljaar 

plaatsvinden. Wij laten u tijdig via Parro weten wanneer de gespreksplanner 

open wordt gezet zodat u weer zelf uw gesprek kunt inplannen.  

 

Stagiaires stellen zich voor 
Hallo allemaal, 

Mijn naam is Hilde Lambregts en ik kom uit Roosendaal.  

Komend schooljaar loop ik iedere maandag en 

dinsdag stage in groep 4 bij juf Daniëlle en juf Kim.  

Op woensdag t/m vrijdag zit ik zelf op school (in mijn derde 

jaar van de pabo in Vlissingen) en op zaterdag ben ik te 

vinden bij Bakkerij van den Bemd.  

Mijn hobby’s zijn reizen, lezen en winkelen. 

Voordat ik begon op de pabo heb ik mijn havodiploma en 

mijn diploma voor onderwijsassistent gehaald. 

 

Ik kijk er ontzettend naar uit om dit schooljaar op de Wending 

te starten. 

Mocht je nog vragen hebben, loop dan gerust even langs!  

 

Hallo! 

Mijn naam is Faye van Bergen, 23 jaar oud en ik woon 

in Wouw. Momenteel volg ik de opleiding leraar 

basisonderwijs aan het Avans in Breda. Dit is mijn 

laatste jaar, dus dit jaar ga ik (hopelijk) afstuderen! Dit 

schooljaar zal ik mijn LIO-stage lopen op deze leuke, 

energieke school.  

Op maandag en dinsdag ben ik te vinden in groep 5 

en vanaf februari sta ik hier zelfs 4 dagen voor de 

klas. Ik hoop dit schooljaar mezelf te ontwikkelen tot 

een volledige leerkracht met de hulp van alle 

collega’s en de leerlingen. Na schooltijd ben ik vaak 

https://youtu.be/ZkQRGqZQjxQ
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op en langs het voetbalveld te vinden. Ook breng ik graag tijd door met familie en 

vrienden.  
Mocht ik u tegenkomen in de wandelgangen, schroom dan niet om een praatje 

met mij te maken. 

Ik heb ontzettend veel zin in dit schooljaar. 

Tot snel! 

 

Hoi allemaal, 

Ik ben Iris De Jongh, ik ben 15 jaar. 

Ik zit in het 4 de jaar op het Davinci College sector Zorg 

& Welzijn. 

Ik volg ook al een opleiding op het Kellebeek College 

Helpende Zorg &Welzijn 1ste jaar. Ik loop  het hele jaar 

op donderdag stage in groep 3a. 

Ik vind het heel interessant om te zien hoe ze met elkaar 

omgaan en wil ze hier graag bij helpen.  

 

Beste ouders, 

Ik ben Haley Mol en ik ben 15 jaar oud. 

Ik heb een broertje van 12 jaar oud. 

Ik zit op het Da Vinci College. Ik zit in mijn 

eindexamenjaar, richting zorg en welzijn. Ik vind het 

leuk om na school af te spreken met vrienden. 

 

Mijn stage periode is van 29-08-2019 tot 19-12-2019  

elke donderdag in groep 3b. Ik vind het leuk om 

samen met kinderen te werken en ze te helpen 

daarom leek dit mij een leuke stage. Mocht u vragen 

hebben, dan beantwoord ik deze graag. 

 

Bijna vakantie en start van de bouw! 
Nog een weekje en dan zitten de eerste schoolweken er al weer op. Op vrijdag 

11 oktober sluiten we om 12. 00 u de schooldeuren en kunnen we allemaal 

gaan genieten van een weekje welverdiende rust. We zien iedereen dan weer 

graag maandag 21 oktober uitgerust op school verschijnen. 

 

In de herfstvakantie zal er een begin gemaakt worden met de start van ons nieuwe 

leslokaal zodat, als alles verloopt volgens planning, onze groep 8 in januari dit 

nieuwe lokaal kan betrekken.  Wij houden u op de hoogte van de vorderingen van 

de bouw. 

 

 

Fijne vakantie 

alvast! 


