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Welkom 
In maart starten Mase en Wes  bij ons in 

groep 1, wij wensen hen veel speel, -

leer en werkplezier toe! 

Nieuws van het team 
Beste ouders,  
Het voelt allemaal best onwerkelijk. Een 

school waar (vrijdagochtend) 86 

kinderen afwezig zijn. Zoals 

aangegeven houden we u gedurende de 

week op de hoogte over de genomen 

maatregelen. We zien en waarderen nog 

steeds al uw medewerking en begrip in deze 

bijzondere situatie. Dit maakt het, ondanks 

alle moeilijkheden, een stuk makkelijker.  

 

Gaandeweg ontstaan er ook andere vragen 

en/of aandachtspunten.  

Wellicht goed om een aantal daarvan kort 

op een rijtje te zetten.  

 

Als mijn kind hooikoorts heeft, geldt de 

beperking dan ook?  

Jazeker! Dit geldt ook voor andere situaties. 

Dit maakt het ook direct ongelooflijk lastig. 

Sommige mensen hebben ieder jaar 

wekenlang de verschijnselen waardoor ze nu 

niet naar school mogen. Wat het lastig 

maakt, is dat dit niet uitsluit dat de ‘klachten’ 

niet ergens anders vandaan komen. Omdat 

we geen enkel risico nemen kan dit helaas 

wel enige tijd gaan duren.  

 
Mag ik mijn kind uit voorzorg thuis houden?  

Nee, dat mag nou weer niet. Wie geen 

klachten heeft MOET naar school (indien er 

een leerkracht is). De school stelt u hiervan 

tijdig op de hoogte. 

 

Afmelden  

Mocht het nodig zijn dat uw kind(eren) 

afgemeld wordt/worden, dan vragen we u 

dat via de Parro te doen. Dat is de meest 

snelle manier om onze leerkrachten op de 

hoogte te stellen van de afwezigheid van 

uw kind. 

 

 

 

Thuisonderwijs bij afmelding 

Op het moment dat u uw kind afmeldt op 

school gaat de school nadenken over de 

leerstof die nodig is voor uw kind. Op de 3e 

afwezigheidsdag zal er op school een 

werkpakket klaargelegd worden. Het pakket 

zal bestaan uit lessen van de basisvakken 

technisch /begrijpend lezen (indien van 

toepassing), taal, spelling en rekenen.  

Aangezien u als ouder geen leerkracht bent 

zullen we materialen aanleveren die uw kind 

in principe zelfstandig kan verwerken. Het 

leerstofpakket zal begeleid worden met een 

korte uitleg van welke taken voor welke 

dagen gepland zijn en op welke wijze de 

taken gemaakt dienen te worden. 

Verder is lezen natuurlijk altijd een goed idee 

en leren kinderen heel veel door het spelen 

van gezelschapspelletjes. 

 

Hoe gaat het met onze leerkrachten? 

Van de week hebben in totaal 5 

leerkrachten zich voor 1 of 2 dagen met 

klachten afgemeld. 36 % van de kinderen 

was vandaag niet op school. Vandaag zijn 

alle leerkrachten aanwezig. 

Wanneer er wijzigingen zijn, hoort u dat zo 

snel mogelijk. Waar mogelijk proberen we te 

voorkomen dat we groepen naar huis 

moeten sturen, u begrijpt dat als er 

meerdere leerkrachten afwezig zijn we hier 

niet aan kunnen ontkomen. We laten u dat 

dan tijdig weten. 

Wederom ben ik supertrots op mijn team van 

leerkrachten dat we het telkens weer samen 

oplossen zodat onze kinderen fijn naar 

school kunnen komen. 

 

Welke recente ontwikkelingen kunnen we 

melden? 

Vanochtend heeft er een bestuurlijk overleg 

op het gemeentekantoor van Roosendaal 

plaats gevonden. In dit overleg hebben de 

besturen besloten om voorlopig de 

richtlijnen te volgen die zijn aangegeven. 

Dat betekent dat onze school openblijft. 

Mocht de situatie veranderen dan brengen 

wij u daavan via Parro op de hoogte. In de 

bijlage bij de mailing van Ons Ding van 
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Maart kunt u een brief van ons bestuur 

vinden met daarin de laatste Corona-

update. 

 

Een leuk nieuwtje: 

Juf Saskia is in blijde verwachting van haar 

eerste kindje.  

 

 

 

“Week van de gezonde 

jeugd” 
Van 16 t/m 20 maart vindt alweer 

derde editie van de Week voor de 

Gezonde Jeugd plaats in Roosendaal. 

Veel basisscholen staan hier bij stil met 

verschillende activiteiten onder schooltijd. 

Zeker in de huidige situatie is het belangrijk 

om stil te staan bij een goede hygiëne, een 

goed eet- en leefpatroon. 

Gedurende de hele week besteden we hier 

extra aandacht aan.  

Dinsdag 17 maart zal ook in de 

bovenbouwgang het watertappunt officieel 

in gebruik genomen worden. Rotary afd. 

Roosendaal sponsort dit watertappunt 

 
 

 

Project “ik eet het beter” 

Net als voorgaande jaren doen de 

groepen 5 tot en met 8 weer mee aan 

het project over gezond eten. Dit jaar is 

dat op donderdag 19 maart.  Gezond eten 

kan heel leuk 

zijn. Dat 

ontdekken de 

kinderen met Ik 

eet het beter. De 

interactieve 

lesprogramma’s 

van Ik eet het 

beter maken de kinderen op een speelse 

manier bewust van wat ze dagelijks eten en 

drinken. De kinderen ervaren wat een 

gezonde leefstijl doet voor hun lijf en 

genieten met elkaar van de heerlijkste 

producten. Bij alle lesprogramma’s van Ik eet  

Groep Groep 5 ontdekt waarom de schijf 

van 5 zo handig is om gezond en lekker te 

eten en te drinken. Groep 6 ontdekt van 

alles over de smaken, zoet, zuur, zout en 

bitter. Groep 7 gaat de uitdaging aan met 

expeditie “Lekker in je vel”, een week lang 

gezond eten, bewegen en ontspannen. En 

groep 8 gaat m.b.v. het pakket Klassenlunch 

haar eigen lunch bereiden. Groep 8 hoeft 

daarom op donderdag 19 maart geen 

eigen lunch van thuis mee te nemen. 

Lentedagen, de boer op! 
Het is al haast traditie te 

noemen……we gaan de komende 

maand met alle groepen weer lekker 

de boer op. In de agenda van Parro 

kunt u zien op welke dag het uitstapje 

van de groep van uw kind(eren) gepland 

staat. Graag doen wij een beroep op als 

begeleider of als rij-ouder. U kunt zich ook 

via Parro hiervoorvoor aanmelden.  

 

• Groep 1-2 A en 1-2 C gaan op bezoek 

bij Juf Laurette op de boerderij.   

• Groep 1-2 B gaat een kijkje 

nemen bij schapenboer Cor de Bruijn.   



 

 

Ons Ding februari 2020 

pagina 4 

• groep 3A  is weer welkom bij groente 

en fruitkwekerij Brosens en gaat daar ook 

een kijkje nemen in de paardenstallen.    

• Groep 3 B gaat een kijkje nemen 

bij agrifruit Luysterburg in Heerle.  

• Groep 4 gaat op bezoek 

bij akkerbouw bedrijf en 

landbouwmuseum Robbert Bogers in 

Kruisland  

• Groep 5 gaat alles leren over de 

melkveehouderij van Familie Rommens in 

Hoeven.  

• Groep 6 gaat op bezoek bij 

tuincentrum de Wit van Dongen  

• Groep 7 gaat van alles leren over 

Asperges bij boer Vos.   

• Groep 8 gaat een kijkje nemen bij 

Pluimvee en poeliersbedrijf De 

Walnoothoeve(n) in Hoeven.  

 

Mocht de excursie i.v.m. de aangescherpte 

Corona-maatregelen niet doorgaan dan 

wordt u daarover door de leerkracht via 

Parro geïnformeerd. 

Oudercursus effectief 

opvoeden met DISC 
Buro J!K organiseert weer een  nieuwe 

oudercursus “Effectief opvoeden met 

DISC” en wel op woensdagochtend 8 

en 15 april en 6 mei. Mocht u interesse 

hebben dan kunt u hier meer informatie 

lezen, of ga voor direct aanmelden naar 

https://www.burojik.nl/trainingen/overzicht/ 

Gezinsmaatje via Humanitas 
Gaat het even niet zo lekker in je gezin 

en heb je het gevoel er alleen voor te 

staan? Dat komt heel vaak voor. Het 

helpt om erover te praten. Samen met 

een maatje ga je aan de slag.   

Een gezinsmaatje brengt het plezier terug en 

ondersteunt jou bij het opvoeden. Samen 

zorgen jullie ervoor dat je weer geniet van je 

gezin. 

Wilt u meer 

informatie of 

wilt u zich 

aanmelden? 

Je vindt 

Humanitas op de 

www.humanitas.nl/afdeling/west-brabant-

west. Telefoonnummer 0165 599 936. Je kunt 

ook een mail sturen naar 

gezinsondersteuning.wbw@humanitas.nl  

 

 Voetbaltoernooi 
Er zijn weer genoeg enthousiaste 

kinderen uit groep 7 en 8 die mee 

willen doen met het voetbaltoernooi 

dat op 8 april op de velden van 

voetbalvereniging RKVV Roosendaal en 

DVO gehouden wordt. Het trainen voor dit 

voetbaltoernooi zal in samenspraak met juf 

Resi onder schooltijd in een deel van de 

gymtijd plaatsvinden. De kinderen van 

groep 7 en 8 hebben dan een aangepaste 

gymtijd zodat iedereen (ook als ze niet 

meedoen met het voetbaltoernooi) gewoon 

lekker kan trainen/gymen. 

Voor de begeleiding van de twee teams op 

die woensdagmiddag 8 april zijn we nog op 

zoek naar teamcoaches voor ons jongens -

en meisjesteam. Mocht u interesse hebben 

laat het dan even weten aan ons. 

Wijziging bestuursmodel 
Zoals u wellicht weet, valt onze school 

onder de Stichting Openbaar 

Basisonderwijs West-Brabant. (OBO). 

Het bestuur van onze stichting bestaat 

voornamelijk uit vrijwilligers. Een directeur-

bestuurder, die in dienst is van OBO, is belast 

met de dagelijkse leiding.  

Landelijk wordt er door steeds meer 

schoolbesturen gekozen voor een ander 

bestuursmodel. Hierbij wordt het bevoegd 

gezag gevormd door een College van 

Bestuur, bestaande uit twee leden, die in 

dienst zijn van OBO en hun werk doen onder 

toezicht van een raad van toezicht. Een 

werkgroep bestaande uit afgevaardigden 

van ons huidige bestuur, personeel en 

ouders (uit de GMR) zijn tot de conclusie 

gekomen dat een dergelijk model ook voor 

OBO het meest geschikt zou zijn. Momenteel 

https://www.obsdewending.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/oudercursus_Jik.pdf
https://www.burojik.nl/trainingen/overzicht/
http://www.humanitas.nl/afdeling/west-brabant-west
http://www.humanitas.nl/afdeling/west-brabant-west
mailto:gezinsondersteuning.wbw@humanitas.nl
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onderzoekt de werkgroep wat er nodig is om 

een dergelijk model in te voeren. Uiteindelijk 

beslissen de gemeenteraden van de 

gemeenten waarin wij vertegenwoordigd 

zijn definitief of deze wijziging wordt 

doorgevoerd.  

Wij houden u op de hoogte van de 

voortgang.    

 

 

 

 

 

 

 


