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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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In november verwelkomen we Xavi bij ons in groep 1. Wij wensen hem veel 

speel, en -werkplezier toe! 

 

 

Bouw nieuw lokaal 

Wellicht heeft u het al gemerkt, de bouw van ons nieuwe lokaal ligt tijdelijk stil. 

Dit omdat de gemeente Roosendaal nog niet de juiste vergunningen heeft 

verstrekt. Ons schoolbestuur, directie en MR van de Wending gaan op korte 

termijn met elkaar in gesprek om voortgang van de 

bouwplannen te bespreken. Zolang we niets weten 

kunnen we ook geen plannen maken om de verhuizing 

van onze groep 8 van het BSO lokaal bij Kober naar het 

nieuwe lokaal voor te bereiden. We vinden dit erg 

jammer en hopen dat ons schoolbestuur in 

samenwerking met KPO en Kober snel met een 

passende oplossing komen.  

Kinderen en juf Ethel hebben intussen een zeer fijne 

samenwerking met de medewerkers en peuters van 

Kober opgezet. Kinderen lezen aan de peuters voor en 

spelen zo af en toe mee in de hoeken. We zijn de 

medewerkers van Kober, juf Ethel en de kinderen van 

groep 8 dankbaar voor hun flexibiliteit. 

We houden u van dit bouwproces op de hoogte. 

 

Nieuwe website voor de Wending! 

Onlangs is onze vernieuwde website online gezet wij hopen dat deze voor u 

makkelijk toegankelijk is en dat u snel datgene kunt vinden waar u naar op zoek 

bent.  

Bepaalde zaken zullen nog steeds alleen met een wachtwoord toegankelijk zijn. Als 

u op een beveiligde pagina komt gebruikt u gewoon het wachtwoord dat u in het 

begin van het schooljaar van ons heeft gekregen. Dit wachtwoord wordt jaarlijks 

aan het begin van het nieuwe schooljaar aangepast en met u gedeeld.  

De samenvattingen voor wereldoriëntatie kunt u nu vinden op een 

downloadpagina, per groep geordend. 

Op de downloadpagina vindt u ook 

algemene downloads, bijvoorbeeld 

aanvraagformulieren voor verlof. Op de 

homepage vindt u vaste linkjes naar het 

ouderportaal van Parnassys en de inlog 

voor Parro als u deze via de computer wilt 

benaderen.  

Wilt u oude foto’s nog eens bekijken, dan 

kan dat via de beveiligde pagina 

“Foto’s”. 

Veel kijkplezier en als u nog suggesties 

heeft ter verbetering dan horen we dat 

graag van u!  
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Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

 

Op woensdag 6 november 2019 gaan medewerkers in het basis-, speciaal- en 

voortgezet onderwijs staken. In deze brief treft u hierover nadere informatie aan.    

 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om 

het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. 

De staking van 6 november is echter niet een op de werkgever gerichte staking, 

maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel 

van staking om druk uit te oefenen op de politiek. 

 

De onderwijsvakbonden roepen op tot een staking op woensdag 6 november voor 

het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Het is erop óf eronder. Voor de zomer 

eisten de bonden samen met de werkgevers een noodpakket van ruim 420 miljoen 

euro voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dit pakket is nodig als eerste stap 

naar een brede investering in het hele onderwijs. Het kabinet gaf niet thuis bleek 

tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen en wil niet extra investeren in 

onderwijs. We hebben de investeringen echter keihard nodig om het lerarentekort 

aan te pakken 

 

Het bestuur en alle OBO-medewerkers maken zich ernstig zorgen over de toekomst 

van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De grote werkdruk en het 

salarispeil in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat  

veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als 

gevolg dat we nu kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren 

schrikbarend zal gaan groeien. Dit heeft o.a. tot 

gevolg dat we niet meer altijd een vervanger 

kunnen vinden als  een leerkracht ziek is. Als dit zo 

doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer 

kunnen garanderen dat we voor elke groep een 

leraar kunnen vinden.  

 

Om hiervoor nogmaals aandacht te vragen, gaan op 6 november een groot deel 

van onze medewerkers staken. Dat kan betekenen dat wij onze scholen moeten 

sluiten. De directeur van de Wending heeft u hiervan al op de hoogte gesteld. De 

Wending is woensdag 6 november DICHT. 

 

Wanneer de school van uw kind(eren) gesloten is, vragen wij u om zelf de opvang 

van uw kinderen te regelen. Mocht u daar onverhoopt niet toe in staat zijn, meldt u 

dit dan uiterlijk 1 november bij de directie van de school. Er wordt dan samen met u 

gezocht naar een opvangmogelijkheid. De kosten voor deze opvang komen echter 

voor uw eigen rekening. 

 

Wij vragen uw begrip voor de actie.  Mocht u reacties hebben over bovenstaande, 

of de leerkrachten een hart onder de riem willen steken, aarzelt u dan niet om dit 

met ondergetekende, met de directie van de school of met de individuele 

medewerkers te delen.  
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de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, 

namens deze, 

 

 
 

A.J.P. Goossens MME, 

directeur - bestuurder. 

agoossens@obo-wbr.nl 

 

Beste ouders, 
De laatste tijd merken we dat er veel leerlingen met de auto naar school 

gebracht worden.  

Dit brengt onveilige 

verkeerssituaties met zich mee. 

Binnenkort zal de wijkagent 

geregeld controleren of auto's juist 

geparkeerd staan. Wilt u er op 

letten dat u de juiste 

verkeersregels gebruikt? Blokkeer 

aub geen opritten van onze 

buurtbewoners en parkeer niet bij 

de gele doorgetrokken strepen, 

dit gebeurt helaas wel. Geeft u 

het goede voorbeeld?  

 

Namens alle kinderen en 

buurtbewoners….BEDANKT! 

Zoals u weet zijn we na 

de zomervakantie 

gestart met een 

nieuwe opzet van ons 

TSO- moment, het 

overblijfmomentje voor uw 

kind. 

Iedere dag staat het 

basisteam met twee 

oudervrijwilligers op het plein 

en zorgen ervoor dat uw kind 

veilig en prettig kan spelen. 

NIET ZO PARKEREN AUB! 

mailto:agoossens@obo-wbr.nl


 

Najaar 

2019/2020 

 

5 

 

Het basisteam bestaat uit: 

 

- TSO coördinator, Monique, 

- Pedagogisch medewerker Kober, 

Wietske. 

- Pedagogisch medewerker Kober, 

Carlijn. 

 

Volgens een vast schema sluiten er 

iedere dag nog twee ouders aan: 

 

Maandag: Geert en Ria  

Dinsdag: Claudia en Georgina 

Donderdag: Geert en Wieneke 

Vrijdag: Yvonne en Nikie. 

vervangers zijn: Conny, Eveline, Roy, 

Marleen Ingrid en Marian. 

 

Samen bedenken ze diverse spellen om 

uw kind tijdens het half uurtje 

buitenspelen te amuseren. Zij worden op 

diverse dagen hierbij ondersteund door onze CIOS studenten. Kinderen genieten 

van sport en spel op het veld voor de school. Dit alles onder toeziend oog van de 

CIOS student en Carlijn. 

Vorige week heeft directie met het basisteam de eerste periode geëvalueerd. Het 

team ervaart een zekere rust en overzicht op het plein en van het spel. Ze hebben 

een goed contact met kinderen op het plein. 

Na het buitenspelmoment is er gelegenheid voor de TSO medewerker om eventuele 

voorvallen met de leerkracht te bespreken.  

Directie heeft het TSO moment ook met de leerlingenraad besproken. 

De leerlingenraad vindt het spel op het plein prettig omdat er veel te doen is. Wel 

verdient het voetbalveld de aandacht, met name de spelregels moeten duidelijk zijn 

zodat het spel ook goed en eerlijk gespeeld wordt. 

Om dat in goede banen te leiden gaat de leerlingenraad de spelregels ophangen 

en met alle groepen bespreken. 

 

Op donderdag 3 oktober om 20.00 uur 

was er een algemene vergadering 

georganiseerd door de OV. Tijdens deze 

bijeenkomst werden de OV-leden 

voorgesteld, kreeg men informatie over de 

activiteiten waar de OV bij betrokken is en 

werd er inzage gegeven in de uitgave van de 

ouderbijdrage.  

 

Heeft u de algemene vergadering gemist, maar heeft u wel interesse om een 

vergadering van de OV bij te wonen, dat is geen probleem. De vergaderingen zijn 
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openbaar, dus u bent altijd van harte welkom om aan te schuiven. De komende 

vergaderingen in schooljaar  

2019-2020 zijn gepland op:  

 

Donderdag 14 november 2019, 20.00 uur 

Donderdag 23 januari 2020, 20.00 uur 

Donderdag 2 april 2020 , 20.00 uur 

Donderdag 11 juni 2019, 20.00 uur  

 

De notulen van de ov kunt u vinden achter de inlog op de website van De Wending. 

 

Versierteam 

Het versierteam is nog op zoek naar creatieve ouders/verzorgers die graag een paar 

keer in het jaar willen meehelpen om het schoolgebouw in een bepaald thema te 

versieren, zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Heb je interesse, meld je dan snel aan 

via 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 

 

Krijg inzicht in de specifieke dynamiek van jouw gezin en ontdek dat 

opvoeden leuk is!            

 

Opvoeden… We willen allemaal dat onze kinderen gelukkig zijn, maar hoe 

doen we dat nou, dat opvoeden van dat impulsieve kind, het timide kind, die 

Einzelgänger of dat explosieve kind? Soms begrijp je elkaar niet omdat je andere 

behoeften hebt en anders tegen situaties aankijkt. Het ligt dan niet aan jou als ouder 

of aan je kind maar jullie hebben waarschijnlijk een andere gedragsstijl met andere 

behoeften. Tijdens deze cursus krijg je inzicht in zowel je eigen gedrag, de 

bijbehorende gedragsstijl als die van je gezin en leer je hoe je het beste om kunt 

gaan met deze verschillen binnen je gezin. Door middel van interactieve  

oefeningen en diverse tools krijg je gedurende de cursus steeds meer inzicht in de 

thema’s welke binnen jouw gezin een grote rol spelen en hoe je hiermee het beste 

om kan gaan…….. geïnteresseerd? Lees dan hier even verder! 

 

 

Beste ouders, verzorgers,    

 

Er is een vacature ontstaan voor de oudergeleding van de 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting OBO. Als jij 

graag deze interessante functie binnen de GMR vervult en daarmee een 

belangrijke rol wilt spelen in de medezeggenschap van OBO en al haar scholen, laat 

ons dit weten via onderstaand emailadres of telefoonnummer. Interesse??? Leest u 

hier even verder! 

mailto:ovdewending@gmail.com
https://www.obsdewending.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/2020_effectief_opvoeden_met_DISC_Buro_JK.pdf
https://www.obsdewending.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/vacature_GMR.pdf
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Op vrijdag 15 november zullen wij extra 

aandacht schenken aan opvallen in 

het verkeer i.v.m. de donkere dagen. 

Alle kinderen mogen met 

fluorescerende kleding/lampjes in de 

ochtend naar school komen. Voor de 

groepen 3 t/m 8 is er een fietslampencontrole 

dus zij mogen die dag met de fiets naar 

school komen. Graag parkeren op het gras 

voor school. Voor de kleuters zal er ’s 

ochtends nog een leuke verrassing zijn.  

 

 

Woensdag 13 november zijn alle kinderen vrij. Het team neemt met de 

collega’s van alle andere OBO scholen deel aan de 2-jaarlijkse door onze 

stichting georganiseerde studiedag. In het ochtendprogramma gaan we 

inzoomen op “Van werkdruk naar werkgeluk” en in de middag wordt het tijd 

voor ontspanning waarbij we actief bezig zijn in  allerlei workshops van o.a. Zumba, 

mindfullness tot zen-tangle art.  


