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Welkom 
In januari heten we Milou van harte 

welkom in groep 1. Wij wensen haar 

veel speel, -leer, en werkplezier toe. 

Nieuws van het team 
Na 4 jaar op de Wending met 

tevredenheid gewerkt te hebben, 

gaan wij helaas afscheid nemen van 

juf Laurette. Zij heeft per 1 februari 

een nieuwe baan bij een agrarisch 

kinderdagverblijf gevonden. We gaan een 

zeer betrokken en fijne collega missen. We 

wensen haar erg veel succes bij haar nieuwe 

uitdaging. Zij krijgen er een zeer 

ervaren collega bij!  

Natuurlijk willen we u de gelegenheid bieden 

om afscheid van haar te nemen.  

U bent van harte welkom om donderdag 30 

januari 14.30 uur hierbij aanwezig te zijn. 

Ouders van de kinderen van groep 1-2 A zijn 

om 14.00 uur al welkom. 

De nationale voorleesdagen 
Voorlezen is geweldig! Van 22 januari 

tot en met 1 februari zijn de Nationale 

Voorleesdagen. Wij doen ook mee aan 

de voorleesdagen en wel op 

woensdag 22 januari. De kinderen mogen 

daarom die ochtend in hun pyjama naar 

school komen en hun ontbijt meenemen. 

Alle kinderen worden deze ochtend in een 

andere klas verwacht en zullen daar samen 

met andere kinderen hun ontbijtje 

oppeuzelen en worden dan voorgelezen 

door kinderen van groep 8. We sluiten het 

voorleesontbijt met zijn allen af in de 

gymzaal met meneer Jeroen. 

Dinsdag 21 januari wordt er via Parro het 

schema gedeeld waarin staat in welke 

klas uw zoon of dochter woensdag 22 

januari om 8.20 u wordt verwacht. 

 

Staking op 31 januari 
Op woensdag 15 januari heeft u per 

mail een uitleg gekregen over de 

onderwijsstaking. Wij hebben ervoor 

gekozen om alleen op 31 januari onze 

school te sluiten. Donderdag 30 januari 

worden de kinderen gewoon op school 

verwacht.  

Mocht u ons en alle leerkrachten in 

Nederland willen steunen dan kunt u via 

onderstaande link de petitie ondertekenen. 

Hopelijk wil het kabinet Rutte dan wel de 

moeite nemen om de toekomst van het 

onderwijs aan uw kind zeker te stellen. 

https://goedonderwijs.petities.nl/ 

 

 

Oudergesprekken 
In februari zullen de kinderen hun eerste 

rapport meekrijgen en gaan we met  u 

in gesprek gaan over de 

schoolvorderingen van uw 

zoon/dochter. Let u goed op de 

verschillende data die in de agenda van 

Parro gepland staan voor de 

oudergesprekken. U krijgt via Parro een 

oproep om u hiervoor in te schrijven. 

Bouw leslokaal groep 8 
Na enige vertraging is de bouw van 

het nieuwe lokaal eind oktober vorig 

jaar van start gegaan. De kinderen van 

groep 8 houden de planning nauwgezet in 

de gaten. Tot nu toe wordt er lekker 

doorgebouwd. Als alles volgens planning 

verloopt dan zal er net voor de 

carnavalsvakantie kunnen worden verhuisd. 

https://goedonderwijs.petities.nl/
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Wij staan uiteraard samen met de kinderen 

nog stil bij de oplevering van het lokaal. Dit 

zal op enig moment na de 

carnavalsvakantie gebeuren.  

 
Nienke en Noëlle als bouwopzichters. 

Onderwijs op de Wending 
Ons onderwijsaanbod is een 

samensmelting van klassikale instructie, 

onderwijs op niveau en spelend leren. 

Het spelen leren laten we zowel in de 

hoeken op de gang als in de klas 

plaatsvinden. 

Aan de hand van het thema bedenken we 

samen met kinderen opdrachten om het 

creatief handelen en denken bij uw kind te 

stimuleren.  

Komende periode besteden we meer 

aandacht aan het reflecteren op het 

handelen en spel van uw kind. We willen 

kinderen leren om een duidelijke leervraag 

te stellen zodat zij zich nog beter kunnen 

ontwikkelen. Hiervoor volgen we binnenkort 

een training onder begeleiding van een 

externe partner waarbij we zelf ook leren om 

een goede reflectieve vraag te stellen. 

Goed voorbeeld doet goed volgen. We 

houden u van dit proces op de hoogte. 

Aanvragen verlof 
Als uw kind nog 4 jaar is, is verlof altijd 

mogelijk. Om onze administratie 

compleet te houden, verzoeken we u 

wel het verlof aan te vragen door het 

formulier verlofaanvraag in te vullen. 

Vanaf 5 jaar moet elke vorm van verlof 

buiten de reguliere schoolvakanties bij de 

directie worden aangevraagd. Dit dient u 4 

weken van tevoren aan te vragen. Bij een 

vakantieverlofaanvraag vragen we u ook 

om een werkgeversverklaring af te geven.  

U kunt de verlofaanvragen hier vinden. 

Voor bezoek aan tandarts, ziekenhuis etc 

hoeft u geen verlof aan te vragen maar 

graag wel een berichtje naar de leerkracht. 

Dan kunnen we deze absentie op een juiste 

manier in onze administratie verwerken. 

Vertrouwenspersoon 
Graag willen wij ons even voorstellen; 

Wij zijn Suzanne Tazelaar en Astrid de 

Schutter, de interne 

vertrouwenspersonen van de school. Wij zijn 

aangesteld om er zorg voor te dragen dat 

klachten, vertrouwelijke zaken of persoonlijke 

problemen van ouders, kinderen en 

werknemers altijd serieus worden genomen 

en op een passende wijze worden 

aangepakt.  

Elke ouder, kind en werknemer kan een 

beroep op ons doen als er problemen zijn 

waar hij/zij niet met iedereen over durft te 

praten of kan/wil praten. Het gaat meestal 

om school gerelateerde klachten of 

problemen in relatie tot begeleiding en 

andere onderwijskundige zaken, 

communicatie, schorsing en verwijdering, 

pesten, ongewenste intimiteiten, 

discriminatie en in sommige gevallen om 

problemen die zich in de privé situatie 

voordoen. 

Het gesprek met de interne 

vertrouwenspersoon wordt vertrouwelijk 

behandeld en er worden geen verdere 

stappen ondernomen zonder uw 

toestemming. De interne 

vertrouwenspersoon bespreekt met u welke 

stappen kunnen worden ondernomen. 

Mocht u ons nodig hebben, wij zijn de 

gehele week op school te bereiken. 

Daarnaast kunt u ons dagelijks per mail 

bereiken op s.tazelaar@obsdewending.nl en 

a.deschutter@obsdewending.nl 

 

https://www.obsdewending.nl/downloads/algemeen/
mailto:s.tazelaar@obsdewending.nl
mailto:a.deschutter@obsdewending.nl
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Ook voor de kinderen van de Wending is er 

een Intern vertrouwenspersoon op school 

aanwezig. Ook dat is juf Suzanne. Bij haar 

kunnen leerlingen terecht met klachten of 

zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en 

dat niet direct met de leerkrachten of juf 

Astrid willen doen. 

 

Voortgang TSO 
Onlangs hebben wij met de TSO-

coördinator Monique om de tafel 

gezeten om de algehele organisatie te 

bespreken. Het is fijn om te 

concluderen, dat de TSO goed draait en dat 

de kinderen het naar hun zin hebben. De 

kinderen genieten van het spelaanbod op 

het schoolplein en het grasveld.  

 
 

 
      Onze vaste Kobermedewerkers Carlijn en Wietske en TSO  

      coördinator Monique. 

Nationale Poëzieweek en 

gedichtendag 
 Hoe vaak lezen we een gedicht? Een 

gedicht laat ons lachen, ontroert, leert 

ons dat we met taal kunnen spelen of 

biedt troost. De Nationale Poëzieweek start 

op 30 januari met Gedichtendag. De 

komende weken zal poëzie een plekje gaan 

krijgen binnen het hoekenspel van de 

bovenbouw en wie weet wat voor dichters 

zich onder onze kinderen bevinden! We 

zullen meedoen aan de nationale poëzie 

wedstrijd van het PoëziePaleis, we houden u 

op de hoogte! Even nog een tip voor thuis, 

familie, collega’s, vrienden etc  

https://www.poezieweek.com/activiteiten/g

edichtendag/ 

 

 

 

Het volgende Ons Ding verschijnt in de 

eerste week van februari! 

 

https://www.poezieweek.com/activiteiten/gedichtendag/
https://www.poezieweek.com/activiteiten/gedichtendag/

