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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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 Uw kind veilig naar school! 

Afgelopen weken hebben politieagenten in samenwerking met de mensen 

van de handhaving sterk toezicht gehouden op het verkeersgedrag van alle 

verkeersdeelnemers rondom de school. Daarbij is hen opgevallen dat veel 

ouders de auto even snel parkeren waardoor er een onveilige situatie ontstaat. 

Enkele verkeerd parkeerders hebben zelfs een bekeuring van de politie ontvangen. 

Om te voorkomen dat dit een onprettige situatie wordt waarbij zowel u als onze 

kinderen niet gebaat zijn wil ik het volgend met u afspreken: 

Als u uw kind met de auto naar school brengt, parkeer de auto dan in de 

parkeervakken die daarvoor bedoeld zijn. Woont u dichtbij de school dan is het 

wenselijk dat u te voet of met de fiets naar school komt.  

Volgens afspraak houden politie en handhavers op bepaalde tijden extra toezicht. 

LET OP! Zij waarschuwen niet meer maar bekeuren direct mocht u niet goed 

geparkeerd staan!! 

Daarnaast lopen kinderen van de groepen 7 en 8 van basisschool Lavoor en 

Wending gedurende enkele ochtenden per week rond om te zien of het nu beter 

gaat. Mocht dat niet zo zijn dan delen we rode kaarten uit.  

In overleg met de gemeente Roosendaal hebben we besloten om deze acties uit te 

voeren. Zij zorgen ervoor dat er extra gele strepen op stoepranden worden 

getrokken zodat er ook geen auto’s voor uitritten van huizen worden geplaatst. 

Helaas zijn deze acties nodig om uw verkeersgedrag veiliger te maken zodat onze 

kinderen veilig naar school kunnen komen.  

 

Dit schooljaar zijn we met een nieuwe samenstelling van de leerlingenraad 

gestart. Dat zijn van groep 5: Sem en Fee, groep 6: Kyra en Kay-Luca, groep 

7:Sjoerd en Emma, groep 8: Bradley en Jill. 

 

De afgelopen maanden hebben we de volgende zaken met elkaar besproken: 

- Inventarisatie van spelmaterialen op het schoolplein en wat missen we nog, zodat 

het spel beter verloopt. 

- Aanpassen van de scherpe randen bij de tassenbakken, opdracht aan 

meneer Kees gegeven, 

- De schoolregels actualiseren, zodat onze schoolregels beter aansluiten bij wat 

onze kinderen nodig hebben. 

We komen iedere laatste vrijdagmiddag bij 

elkaar. Tijdens de boterham bespreken we 

de ideeën die we in onze brievenbus vinden. 

Op het leerlingenraad bord kan je zien 

welke vragen er zijn binnengekomen en wat 

we ermee hebben gedaan. Binnenkort 

komen we in de klas om bovenstaande 

punten met alle kinderen te bespreken. We 

vinden het fijn om iets voor elkaar te 

betekenen. 
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De Sint is zoals jullie weten weer in 

het land aangekomen. 
En bezoekt op 5 december 't 

Kwadrant. 

Om de Sint welkom te heten, verwachten 

we de kinderen vanaf 8.20u op het 

grasveld voor de school. Bij slecht weer, is 

dit in de grote gymzaal.  

De kinderen die een surprise gemaakt 

hebben, mogen deze vanaf 8.00u in de 

eigen klas zetten. Daar is een leerkracht 

aanwezig die de kinderen ontvangt. 

Na het brengen van de surprise, gaan de leerlingen meteen naar buiten om daar 

de Sint en zijn pieten op te wachten.  

 

Na aankomst van de Sint gaan alle leerlingen terug naar hun eigen klas en gaan 

daar genieten van een leuke dag! 

Sint en zijn pieten komen gedurende de dag langs in de eigen klas.  

 

 

Het is in december weer tijd om gezellig samen 

te dineren!  

Dit jaar is de kerstviering op woensdagavond 18 

december.  

We gaan met samen de klas een buffet samenstellen, 

de intekenlijst hangt vanaf woensdag 13 december 

bij de deur van de klas.  

Zijn allen zeer benieuwd naar de heerlijke gerechten 

die er thuis gemaakt kunnen worden.  

Ouders zijn tevens weer van harte welkom om gezellig 

een drankje te nuttigen.  

Verdere informatie volgt via parro.   

 

Liefdevolle groeten…  Kerstcommissie.  

We hebben een geslaagde fluoractie achter de 

rug, dankzij de hulp van enkele ouders en de 

kinderen van groep 8 kregen we het voor elkaar 

om alle lichten de controleren. Destiny en Noëlle 

uit groep 8 schreven er een nieuwsberichtje over.  

 

 

 

 

https://www.obsdewending.nl/geslaagde-fluoractie/
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Waar is het kindertafeltennisfeest op 30 

december? 

 

Tafeltennisvereniging ODT 

Red Band Sportpark (naast de klimhal) 

Buijenstraat 14 (zijstraat van de 

Gastelseweg) 

4705 RD  Roosendaal 

Telefoon: 0165-397091 

 

Contactpersoon: Jeroen Christianen 

Telefoon: 06-41733964, e-mail: kttf@ttv-

odt.nl ) 

 

Is het je al verteld? Tafeltennisvereniging ODT uit Roosendaal organiseert op 

maandag 30 december 2019 het ODT Kanjers! Uitzendbureau 

Kindertafeltennisfeest. Hierbij wordt getafeltennist om het Open 

Kampioenschap Tafeltennis van Roosendaal voor basisscholieren. 

Jongens en meisjes worden weer ingedeeld in aparte klassen. Er is ook 

een aanmoedigingsprijs en een prijs voor de beste school. Tijdens deze 

dag spelen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 de hele dag 

wedstrijden. Kun je nog niet zo goed tafeltennissen of heb je geen 

tafeltennisbatje? Dat maakt niets uit, je bent van harte welkom! Het is leuk 

om mee te doen, het kost niets en wij hebben dan wel een batje voor je. 

Heb je zelf wel een batje, neem dat dan mee. Zorg ook voor 

gymschoenen voor binnen!

Zit je in groep 5 of 6? Dan speel je je wedstrijden ’s ochtends van 9:30 tot 12:30 uur. Zit 

je in groep 7 of 8? Dan speel je je wedstrijden ’s middags van 13:30 tot 16:30 uur. Je 

kunt je inschrijven via de website van ODT, klik hier. 

 

Je mag supporters meenemen en 

consumpties zijn bij ODT te koop.  

 

LET OP: Alle ingeschreven 

deelnemers staan in de loop van 

december vermeld op onze website 

www.ttv-odt.nl . Alleen als je een e-

mail adres hebt ingevuld krijg je een 

bevestiging van deelname. Zit je in 

groep 5 of 6, zorg dan dat je om 

09.15 uur aanwezig bent. Zit je in 

groep 7 of 8, zorg dan dat je om 

13.15 uur aanwezig bent. 

 

 

Op Zaterdag 15 februari 2020 organiseert Zwem- en polovereniging 

Hieronymus voor de 7de keer in Roosendaal de 

schoolzwemkampioenschappen. 

Leerlingen uit groep 3 t/m 8 van de 

basisscholen uit de regio kunnen aan het 

kampioenschap deelnemen.

Het kampioenschap vindt plaats in zwembad 

de Stok in Roosendaal vanaf 13.00 uur. 

Voorafgaand hebben we 2 kennismaak- en 

trainings-momenten op 1 en 8 februari van 

14:15 – 15:15. 

Wat houdt het kampioenschap in en hoe aan 

te melden? Lees dat hier. 

Let op, dit is geen schoolactiviteit, de 

aanmelding en begeleiding regelt u als ouder 

zelf.  

 

 

mailto:kttf@ttv-odt.nl
mailto:kttf@ttv-odt.nl
https://www.ttv-odt.nl/basisscholenkampioenschap
http://schoolzwemkampioenschappen.zpv-hieronymus.com/informatie-voor-scholen
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Voor groep 8 breken spannende tijden aan. Zij gaan immers een school kiezen 

waar ze volgend schooljaar naar toe zullen gaan. Een open dag kan helpen 

om een beeld te krijgen van een school. In onze schoolkalender kunt u alle 

data vinden van de open dagen in Roosendaal en omstreken. Ook voor de 

ouders en kinderen van groep 7 is het beslist al nuttig om eens een open dag te 

bezoeken. De open dagen zijn gepland in januari en februari. 

Net als voorgaande jaren gaan we met school weer schaatsen. Dit jaar mag 

ook groep 6 mee. Op donderdag 19 december zullen dus de groepen 6, 7 en 

8 tussen 12.30 en 14.00 u op de schaatsbaan in Roosendaal te vinden zijn.  

De school betaalt de entree, uw kind kan eigen schaatsen meenemen of €3 

om daar schaatsen te huren. Verder zijn handschoenen verplicht. Groep 7 en 8 gaat 

op de fiets naar de schaatsbaan, groep 6 gaat met de auto. Via de agenda van 

Parro kunt u zich opgeven als rijouder of als fietsouder. We komen echt nog ouders 

te kort, dus meld u zich vooral aan! 

Vindt u het leuk om die 19de december even te komen kijken in de stad, dat kan! Er 

komt een mooie nog grotere schaatsbaan te staan op de Oude Markt met naast 

het overdekte gedeelte ook een gedeelte in de open lucht en zo kan er gemakkelijk 

van binnen naar buiten geschaatst worden. 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

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! 

 

Mijn naam is Tarik Kalyon en ik ben 17 jaar oud. Ik 

volg de opleiding onderwijsassistent niveau 4 op 

het Kellebeek College. Ik hoop zoveel mogelijk 

informatie te kunnen krijgen over het beroep. Ik 

ben benieuwd hoe het is om voor de klas te staan en 

wat een goede manier van lesgeven is.  

Mijn hobby’s zijn vooral sporten, ik sport ongeveer 4 tot 5 

dagen in de week. Daarnaast teken ik graag en ben ik 

graag samen met vrienden en game dan graag. 

 

 

 

 

https://www.obsdewending.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/vacature_GMR.pdf
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Mijn naam is Fiene Stam en ik ben 16 jaar. Ik woon in Wouw samen met mijn 

vader, moeder, zus en hond. 
Ik ga naar Curio (eerst heette het Het Vitalis College) in 

Breda, leerjaar 1. 

Mijn bijbaantje is verkoopmedewerkster bij de winkel 

Open32. In mijn vrije tijd speel ik hockey. 

 

Ik heb voor de opleiding onderwijsassistent gekozen, 

omdat ik het erg leuk vind om met kinderen te werken en 

iets bij te brengen. 

Het lijkt me daarom ook leuk om mezelf daar verder in te 

ontwikkelen, zodat ik later zelfstandig voor de klas kan 

staan. 

 

Ik hoop nog veel leuke herinneringen hier op deze school 

te maken met jullie allemaal! 

 

Met vriendelijke groet, 

Fiene Stam 

Dit schooljaar komt de MR nog op de volgende data bij elkaar: 14 januari, 11 

maart, 15 april, 20 mei en 17 juni. 

Wilt u meer weten over de MR of een keer als toehoorder bij een vergadering 

aanwezig zijn, lees dan even verder op de MR pagina op onze website. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.obsdewending.nl/onze-ouders/de-medezeggenschapsraad/
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Het team van OBS de Wending wenst u: 

 


