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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 januari verwelkomen we Milou bij ons in groep . Wij wensen haar veel speel, -

leer, en-werkplezier toe!  

 

 

Juf Laurette merkte al geruime tijd dat het werken in het onderwijs haar 

onvoldoende energie gaf. In samenspraak met directie is Laurette eens buiten 

het onderwijs gaan kijken. Zo kwam ze enkele weken geleden een website van 

een Agrarische Kinderopvang tegen. Bij het lezen van de uitgangspunten van 

dat kinderdagverblijf voelde ze haar enthousiasme groeien. Ze is een dagje mee 

gaan draaien en kreeg uiteindelijk een baan aangeboden. En die heeft ze dan ook 

geaccepteerd. 

 

We gaan een hele fijne en lieve collega missen die ontzettend veel kennis heeft over 

het verzorgen van onderwijs aan jonge kinderen. We hebben bewondering voor de 

keuze die ze gemaakt heeft. Na de kerstvakantie ontvangt u een uitnodiging voor 

een afscheidsmomentje in haar klas.  

Afgelopen week hebben we een vacature op de site van onze Stichting geplaatst. 

We hopen in de tweede week van januari sollicitatiegesprekken te voeren. Hopelijk 

vinden we snel een nieuwe juf/meneer voor de kinderen in groep 1-2 A en een 

nieuwe collega voor ons. 

 

 

 ( een mooie kerstgedachte)

Lieve kinderen, ouders en leerkrachten!  
 

Er was eens een heel lief klein egeltje.  

Zij woonde in het groen bij het water. En 

had volop te eten en te drinken. Ze had een 

lief klein holletje om te slapen.  

 

Vrijdag de 13e was ze heel erg verrast.  

Plotseling lag haar huis en tuin vol met afval. 

Iemand had de auto schoongemaakt.  

Met flessen, blikken, zakken en ballonnen. Het 

egeltje snapte er niets van. Ze maakte haar 

huisje altijd schoon. Wie zou nu toch zo boos 

zijn op haar? Verdrietig en bang ging ze naar haar holletje.  

 

Gelukkig was er een lieve man. Die heeft al het afval 

opgeruimd. En netjes in de afvalbak gedaan. Zo ziet 

haar omgeving er weer netjes uit.  

 

Het egeltje hoopt dat iedereen alles opruimt. Want 

binnenkort krijgt ze een baby’tje. En zoals elke moeder 

wil ze goed zorgen. Dat haar kindje een fijn leven zal 

hebben.  

 

https://www.obsdewending.nl/vacature-groepsleerkracht-groep-1-2/
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Namens het egeltje en alle lieve kinderen en 

ouders, die alles netjes opruimen, alvast een 

hele fijne jaarwisseling.  

 

Tot volgend jaar! 

De vrienden van het egeltje en 

buurtbewoner. 

 

 

Maak nu kennis met ‘Snelweg Sprookjes’, een interactieve voorleesapp 

speciaal voor kinderen. Door kinderen op een interactieve manier voor te 

lezen in de auto, worden ze op zowel taalkundig als creatief gebied 

gestimuleerd. Dit sluit aan bij de boodschap van De Nationale Voorleesdagen. 

De verhalen zijn geschreven door gerenommeerde kinderboekenschrijvers. Deze 

samenwerking maakt het mogelijk om voorlezen op een nieuwe manier onder de 

aandacht te brengen. De app is gratis te downloaden en te gebruiken in alle auto’s. 

Lees meer: https://www.volkswagen.nl/nieuws/van-beeldscherm-naar-buitenwereld-
met-snelweg-sprookjes 

 

 

 

https://www.volkswagen.nl/nieuws/van-beeldscherm-naar-buitenwereld-met-snelweg-sprookjes
https://www.volkswagen.nl/nieuws/van-beeldscherm-naar-buitenwereld-met-snelweg-sprookjes
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Onze schoolleverancier heeft een apart gedeelte van hun website ingericht 

speciaal voor ouders, daarin kunt u allerlei zaken vinden gericht op leren, 

helpen en ontwikkelen. Er worden allerlei tips gegeven en er staan ook leuke 

doe-dingen op. Bovendien kunt u ook snel en eenvoudig materialen bestellen 

via hun webshop.  

U kunt deze website benaderen via onderstaande link die wij op onze Wending 

website hebben geplaatst. 

Heutink voor Thuis 

 

  

Het was weer een gezellig en mooi 

Sinterklaasfeest op de Wending. Kijk vooral 

even op onze site voor meer foto’s. Met 

dank aan Melanie Testers voor het maken 

van de foto’s.  

 

 

 

Er kan nog tot aanstaande vrijdag 20 

december worden opgegeven voor het 

Roosendaalse basisscholenkampioenschap 

tafeltennis! 
Individueel kan er ook ingeschreven worden via de volgende link: https://www.ttv-

odt.nl/basisscholenkampioenschap 

 

https://www.obsdewending.nl/downloads/algemeen/
https://www.obsdewending.nl/welkom-sinterklaas/
https://www.ttv-odt.nl/basisscholenkampioenschap
https://www.ttv-odt.nl/basisscholenkampioenschap
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Iedere dag staat het basisteam met twee oudervrijwilligers op het plein en 

zorgen ervoor dat uw kind veilig en prettig kan spelen. 

Afgelopen periode heeft het team enkele speelafspraken aangescherpt. Om 

het spel op het voetbalveld goed te laten verlopen is er een rooster gemaakt. 

Op donderdag staan groep 4 en 5 en op vrijdag groep 6,7 en 8 op het voetbalveld.  

Het basisteam zorgt ook voor een ander spelaanbod. Er gaan namelijk volgens een 

vast rooster ongeveer 12 kinderen per dag onder begeleiding van een Kober 

medewerker spelen op het grasveld. Daar wordt een groepsspel of competitief spel 

gespeeld. Dit wordt door de kinderen als zeer leuk ervaren. 

Juf Resi gaat de komende periode samen met de leerlingenraad op zoek naar 

nieuw buitenspelmateriaal. Heb je ideeën? Gooi ze in de brievenbus van de 

leerlingenraad. 

 

Thema Draai 't maar om/ Tijd. ( januari/februari 2020) 

 

Donderdag 16 januari gaat juf Janneke met een groep kinderen zingen bij 

Heerma State. Samen met kinderen en bewoners genieten ze van het zingen 

van klassiekers en maken ze muziek. 

 

Vanaf januari 2020 organiseren we samen met Heerma State een 

‘Kletspot’ (voorheen senior/junior café). Tijdens de ‘Kletspot’ hebben kinderen samen 

met bewoners aan de hand van praatplaten, voorwerpen of praatkaartjes over 

alledaagse dinge een gesprek. Doel van deze bijeenkomst is om van en met elkaar 

te leren. 

Vrijdag 24 januari organiseren we voor de eerste keer deze ‘Kletspot”. Na de 

kerstvakantie hoort u van de leerkracht welke groep hier aan deelneemt. 

 

Vrijdag 7 februari zijn de bewoners weer als jury aanwezig bij de carnavalsoptocht.  

 

Vanaf februari 2020 gaan we samen met kinderen en bewoners onze moestuintjes bij 

Heerma State nieuw leven inblazen. We hebben subsidie ontvangen vanuit het 
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programma ‘Jong Leren Eten’. Vanuit de subsidie wordt er een moestuincoach 

gevraagd om ons bij dit proces te ondersteunen. Kinderen bedenken een 

moestuinplan en gaan ook daadwerkelijk zaden, bollen en plantjes bestellen en 

later planten.  

 

Ook u kunt meedoen! 

Vanaf maart 2020 hebben we daar hulp bij nodig. Mocht u interesse hebben om 

vrijdag om de week met ons mee te gaan kunt u zich bij de leerkracht van uw kind 

aanmelden. 

 


