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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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In juli en augustus heten we Finn, Lizz, Sophie, Thijs, Dylan, Joris, Thijs en Fimme.
Wij wensen hen veel speel, -leer, en werkplezier toe!

Alweer een schooljaar voorbijgevlogen. We hebben genoten van een fijn jaar
vol met leuke uitstapjes, mooie leermomenten en successen. Zo hebben we
hard gewerkt aan het behalen van onze persoonlijke doelen, ieder kind is dit
jaar weer gegroeid en kan en weer iets meer. Naast de leerdoelen hebben
we onze focus ook gericht op de doelen van de 21 eeuwse vaardigheden. Samen
met Edux hebben we ervoor gezorgd dat kinderen in de hoeken toekomen aan het
ontdekkend en creërend leren. We zien dat kinderen beter kunnen reflecteren op
eigen handelen. Leerkrachten zorgen ervoor dat kinderen telkens weer even
terugkijken naar welke acties zij hebben toegepast en welke handelingen hebben
effect gehad. Hierdoor herstellen de 'oude' fouten en brengen ze het eigen leren op
een hoger niveau.
We hebben genoten van dansgroep de Stilte en de toneellessen van meneer
Cocky. Deze lessen zetten je even buiten je comfortzone, waardoor je je meer
bewust bent van wat je doet en wie je bent. De persoonlijke ontwikkeling van uw
kind staat bij ons hoog het vaandel. We zien dat uw kind geniet van alles wat er op
school aangeboden wordt. Fijn dat we in gesprek met u als ouder hebben kunnen
laten zien dat uw kind eigenaar is van zijn eigen leerproces en dat wij ( school en
ouder) daarbij kunnen ondersteunen, zolang we maar goed naar ons kind blijven
luisteren.
Bij de afsluiting van het schooljaar van groep 8 hoort ook het schoolkamp, de
musical en afscheidsavond. Ook dit jaar hebben we genoten van een zeer gezellig
schoolkamp. De voorbereidingen van de musical zijn ontzettend gezellig geweest.
Juf Nina gaf aan dat de kinderen van groep 8 zich goed hebben voorbereid, de
tekst goed kennen en elkaar goed ondersteunen. Er hangt een goede sfeer.
Zoals u in een aparte mail heeft kunnen lezen, komen er vier leerkrachten en 1
onderwijsassistent ons team komend schooljaar versterken. We wensen hen allen erg
veel succes en plezier toe!
Juf Arisha, onderwijsassistent bij de groepen 3 en 4.
Juf Vera Coppens, groep 7 en flexibel inzetbaar in alle groepen.
Juf Shannon, groep 8
Juf Rabia in groep 1-2 C.
Juf Femke in groep 1-2A, zij stelt zich hieronder voor:
Hallo beste kinderen en ouders,
Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Femke
Hemelaar en samen met juf Kim mag ik volgend jaar groep
1/2a gaan lesgeven. Ik ben 41 jaar oud en woon met mijn
man Olaf, mijn zoon Toets van 12 en mijn dochter Fee van 10
in het Zeeuwse dorpje Rilland. In mijn vrije uurtjes wandel ik
graag of ben ik druk aan het schilderen of tekenen. Ook ben
ik dol op vakantie en ben ik vaak op pad met mijn gezin.
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Na 14 jaar op Obs De Singel te hebben gewerkt en een jaartje als intermediair
cultuureducatie in Zeeland, is het tijd voor iets nieuws. Ik heb erg veel zin om op de
Wending te beginnen en we zullen elkaar daar zeker ontmoeten!
Zonnige groet, juf Femke

De zomervakantie gaat bijna starten voor de kinderen, het schooljaar is weer
voorbij gevlogen. De oudervereniging kijkt terug op een geslaagde schoolreis
aan het begin van het jaar, leuke themadagen gedurende het jaar, een
mooie sportdag en een sportieve Avondvierdaagse. We willen alle ouders die
hebben meegeholpen dit jaar heel hartelijk bedanken! En mogen we weer rekenen
uw hulp in het volgende schooljaar? Want zonder de hulp van ouders kunnen we
niet zoveel leuke activiteiten organiseren voor de kinderen.
Op de laatste vergadering van de OV hebben we de activiteiten van het nieuwe
jaar weer verdeeld over de OV-leden. We gaan leuke themadagen tegemoet met
hier en daar een extra feestelijk tintje omdat De Wending dan 10 jaar bestaat! Alle
kinderen en ouders gaan dit vanzelf merken… maar we verklappen nog niks J.
Er hebben twee OV-leden afscheid genomen tijdens de laatste vergadering:
Martine Breugelmans en Patricia Leis. Maar we zijn ook weer OV-leden rijker
geworden. De volgende ouders hebben zich aangemeld: Nikkie Vruwink, Wendy
Mulder en Marijke van Aken. Heeft u ook belangstelling in de OV en wilt u hierover
meer weten? U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen. U kunt
contact opnemen met de voorzitter Suzanne van Moergastel, middels het mailadres
ovdewending@gmail.com, of spreek haar of één van de andere leden aan in de
wandelgangen.
Wilt u aansluiten bij een OV-vergadering? Graag! De vergaderingen worden om
20:00 uur ’s avonds gehouden op:
5 september 2018
4 oktober 2018 (Algemene Leden Vergadering)
14 november 2018
24 januari 2019
3 april 2019
6 juni 2019
Heeft u vragen of opmerkingen, of zaken die op de agenda kunnen van de OV?
Mail ons dan op: ovdewending@gmail.com.
Iedereen een fijne zomervakantie gewenst en tot volgend jaar!
Met vriendelijke groet,
Suzanne van Moergastel (voorzitter), Alice Coppens (secretaris), Marc Vriens
(penningmeester), Lisette Timmers, Claudia van Overveldt, Susan Aanraad, Wendy
Mulder, Mandy Willems, Marijke van Aken, Nikkie Vruwink, Martine Breugelmans en
Patricia Leis.
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Afgelopen schooljaar hebben we in alle groepen de oudercommunicatie-app
Parro geïntroduceerd. Voor ons een heel fijn middel om snel leuke
weetjes/foto’s met u te delen. Ook het vragen van ouderhulp en/of materialen
was zo voor ons makkelijk uit te zetten. Wij krijgen heel veel positieve reacties
terug. Wij zullen dan ook Parro in het nieuwe schooljaar blijven gebruiken zodat u
ook in de nieuwe groep van uw kind weer allerlei activiteiten kan blijven volgen.
Wat moet u doen om de nieuwe groep van uw kind te zien? Helemaal niets, vanaf 1
augustus staat uw kind, als hij/zij naar een andere groep gaat, automatisch in de
juiste groep geplaatst.
U hoeft dus niet opnieuw te koppelen als u al gekoppeld bent aan Parro. Mocht u
een tweede ouderaccount willen aanmaken dan kunt u bij de groepsleerkracht een
nieuwe koppelcode aanvragen.
Het Parro-team is continu bezig om de app te verbeteren en het gebruik ervan zo
makkelijk mogelijk te maken. In het nieuwe schooljaar kunt u via Parro ook uw
privacyvoorkeuren aangeven. Lees hier meer daarover.

De oudervereniging van onze school bestaat uit enthousiaste ouders die helpen met de
activiteiten. Activiteiten zoals de schoolreis, sinterklaas, kerst, carnaval,
avondvierdaagse en verkeer en de avondvierdaagse. Lijkt het u leuk om hierbij
betrokken te zijn….? Dat kán!
Wilt u eerst een vergadering bijwonen om eens te kijken hoe e.e.a. gaat? Ook dat kan… op
woensdag 5 september is de eerstvolgende vergadering!
Meld u aan via ovdewending@gmail.com

Bijna vakantie!
In dit laatste schoolbericht van Doe je mee, fit is oké geven we je een paar
zonnige en gezonde vakantietips:
• Kom in beweging tijdens Summerfun.
Opgeven kan nog via
https://ssnb.nl/roosendaal/summerfun/. Doe
het snel want VOL=VOL!
• Varieer met water. Lekkere recepten vind je
hier. Van verwen water tot lila limo….
• Daag je kind uit om voor jou te koken. Klik hier
voor speciale kinderrecepten. Samen koken is natuurlijk ook gezellig!
• Bedenk een leuk idee voor Doe je mee en post het op onze website:
www.jogg-roosendaal.nl
Het Doe je mee - team wenst iedereen een fijne zomer toe!

U kunt in de eerste week van de schoolvakantie onze kalender op onze
website vinden. Daarin staat ook een overzicht van alle studiedagen en vrije
middagen.
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