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Welkom 
In mei en juni starten Lieve, Dané bij ons 

in groep 1 en Bodi in groep 5. Wij 

wensen hen veel speel, -leer en 

werkplezier toe! 

 

Volgend schooljaar 
Afgelopen dinsdag 2 juni hebben we 

samen met het team gesproken over 

de groepsverdeling van volgend 

schooljaar. Ook hebben we invulling 

kunnen geven aan de activiteitenkalender 

van volgend schooljaar. Woensdag 10 juni 

bespreken we beide voorbereidingen met 

de MR en willen het daarna met u delen. 

Kampdagen groep 8 

In de studieweek van 25 mei heeft 

groep 8 genoten van 3 fantastische 

dagen met elkaar in de heerlijke 

buitenlucht. “Het was net een echt 

kamp juf” was een veelgehoorde kreet. We 

hebben gespeeld, gelachen, gerend, 

gegeten, gegriezeld, gefietst en geklommen 

(en heerlijk thuis geslapen). En bovenal 

hebben we genoten van het weer samen 

zijn als groep. Het kamp van 2020 is er eentje 

om nooit meer te vergeten. 

 

Start 8 juni 
HOERA! We gaan weer allemaal naar 

school. Fijn om weer in onze gewone 

regelmaat te komen. En dat tot vrijdag 

10 juli 12.00 uur.  

Hoe gaan we dat doen? 

 

Schooltijden 

We handhaven de schooltijden en 

toegangswegen voor de verschillende 

groepen zoals we deze de afgelopen 

periode hebben toegepast. Dit blijft tot het 

einde van het schooljaar zo. 

Ouders zijn niet welkom in de school en op 

het plein. Ouders staan op het grasveld voor 

de school. We willen ouders vragen bij het 

halen en brengen de onderlinge afstand 

van 1,5 meter ook op het grasveld te 

respecteren. 

TSO 

Fijn dat we het TSO team weer op het plein 

kunnen ontvangen. Daarmee kunnen we 

ervoor zorgen dat uw kind met de eigen 

groep en niet door elkaar met andere 

groepen op het plein kunnen spelen.  

Het TSO team bestaat zoals u weet uit 

vrijwilligers, TSO coördinator en twee Kober  

medewerkers. Kinderen eten samen met de 

leerkracht in de klas. 

 

Activiteiten tot de zomervakantie. 

Helaas zijn we genoodzaakt om  

het zomerfeest, waarbij we de ouders 

bedanken voor de hulp die zij het afgelopen 

jaar geboden hebben, te cancelen. 

De sportlessen worden alleen buiten 

gegeven, bij slecht weer worden er geen 

gymlessen gegeven. 

Ons Onderwijsaanbod 

Bij het weer naar school gaan zien we 

dat kinderen weer genieten van het 

spelen met klasgenoten, maar ook juist 

van het samen werken in de klas. Dit gaven 

veel kinderen ook terug aan de leerkrachten 

aan de hand van de vertelkaart waarmee 

we schoolbreed hebben gewerkt.  

Zoals al eerder in Ons Ding aangegeven 

hebben we samen met uw kind duidelijke 

leerdoelen afgesproken om ervoor te zorgen 

dat zij de overgang naar de volgende groep 

goed kunnen maken.  

Wat gaan we in de klas doen om dat te 
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bereiken? 

 

Toepassen van differentiatie. 

We differentiëren: 

- naar instructie, instructie aanpassen aan de 

leerstijl van kinderen, waar nodig individueel 

of in geclusterde groepjes. 

- naar werkvorm, denk aan bewegend leren, 

spelend leren maar ook verschillende 

coöperatieve werkvormen, het inzetten van 

handelend leren of juist het verwerken van 

de leerstof op een andere manier. 

- naar leerstof en leerdoel, we gaan d.m.v. 

diagnostische toetsen na welke doelen 

nagestreefd kunnen worden voor ieder kind, 

dat betekent dan dus ook dat we de leerstof 

daar aan aanpassen. 

- naar tempo/tijd, de druk van tijd of tempo 

werkt voor het ene kind belemmerend, voor 

de ander is het een trigger. De leerkracht 

past hier de instructie en vraagstelling op 

aan.  

We maken het onderwijsaanbod passend en 

betekenisvol, betrekken onze 

Wendingkinderen actief bij het leerproces 

ten aanzien van de na te streven leerdoelen. 

We vertrouwen er op dat u begrijpt dat we 

hier niet alle essentiële leerdoelen per 

vakgebied kunnen uitschrijven en toelichten. 

Afgelopen week heeft u kunnen intekenen 

voor een belmoment met de leerkracht. 

Tijdens dat moment heeft u samen met de 

leerkracht gesproken over het welzijn en de 

ontwikkeling van uw kind, maar ook de na te 

streven leerdoelen waar uw kind deze 

periode aan werkt. 

 

Oudergesprekken 
In de week van 29 juni wordt u 

uitgenodigd voor een oudergesprek 

met de leerkracht. Hoe we dat gaan 

uitvoeren is ons nog niet bekend. Zodra 

we vanuit het RIVM hier meer bericht over 

hebben ontvangen laten we u dat weten. 

Tijdens dat gesprek zullen we nader ingaan 

op de ontwikkeling van uw kind aan de 

hand van en bespreken we ook het rapport. 

Mededelingen OV 
Aan onze school is een 

oudervereniging verbonden. Haar 

doelstellingen zijn: 

• Ouders meer bij school betrekken, 

• De school steunen bij binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. 

• Het bevorderen van de 

samenwerking tussen school en 

ouders.  

De oudervereniging bestaat momenteel uit 9 

leden, waaronder een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester (het 

bestuur). Op dit ogenblik zijn deze taken in 

de handen van de volgende mensen: 

Voorzitter: Suzanne van Moergastel 

Penningmeester: Marc Vriens 

Secretaris: Alice Coppens 

 

Vacature Penningmeester 

In schooljaar 2020-2021 zullen 

bovengenoemde bestuursleden hun taken 

bij de OV neerleggen en zullen zij het stokje 

overdragen. Voor de functies Voorzitter en 

Secretaris hebben we eigen leden die de 

deze functies willen invullen. Daar zijn we 

ontzettend blij mee. Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) willen we ze ook 

benoemen. 

Voor de functie Penningmeester is een 

vacature. Bent u betrokken bij onze school 

en vindt u het leuk om met cijfers te werken. 

Solliciteer dan op deze functie! Via 

ovdewending@gmail.com of spreek ons 

aan. 

 

Nieuwe leden 

Lijkt het u leuk om bij de Oudervereniging te 

komen, dan bent u altijd welkom om aan te 

sluiten bij onze vergaderingen. Stuur hiervoor 

een mail naar ovdewending@gmail.com of 

spreek ons aan. 

 

mailto:ovdewending@gmail.com
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Algemene Ledenvergadering 

Aan het einde van dit schooljaar zal er een 

extra algemene ledenvergadering worden 

georganiseerd. Tijdens deze 

ledenvergadering wordt er verslag 

uitgebracht door de voorzitter en de 

penningmeester geeft een toelichting over 

het door hem of haar opgestelde, en tijdens 

deze vergadering uitgereikte, financiële 

verslag. Indien er zich nieuwe 

ouderraadsleden hebben aangemeld, 

worden deze tijdens de ledenvergadering 

voorgesteld. Alle ouders hebben de 

mogelijkheid om tijdens deze vergadering 

vragen en/of opmerkingen naar voren te 

brengen. Hoe en wanneer deze vergadering 

georganiseerd gaat worden, wordt nog 

bekeken i.v.m. Corona. Via de Parro-app 

stellen wij u hiervan op de hoogte. 

 

Contact 

Heeft u een vraag voor de OV of lijkt het u 

leuk om een keer mee te kijken bij een 

overleg stuur dan een mail 

naar  ovdewending@gmail.com . Ook kunt u 

altijd één van de OV-leden aanspreken op 

het schoolplein. 

Met vriendelijke groet, 

 

Voor de Zomervakantie komt er nog een 

“Ons Ding” uit.  
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