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Ons Ding juli 2020

Welkom
In het nieuwe schooljaar verwelkomen
we Riley, Jihane, Milan, Jesse, Fleur en
Layna bij ons in groep 1. Ook begint
Isabelle in groep 4 en Noud in groep 5. Maar
eerst genieten van een mooie
zomervakantie.

Nieuws van het team
Afscheidsgroet van juf Daniëlle van
groep 3a,
Ik heb een nieuwe uitdaging
gevonden. Vanaf volgend schooljaar zal ik
niet meer werkzaam op OBS De Wending.
De afgelopen 3 jaar heb ik met veel plezier
gewerkt op De Wending. Ik was deze 3 jaar
lang niet alleen juf van een klas, maar ook
onderdeel van een hecht team! Ik heb erg
fijn gewerkt met u, uw kind(eren) en mijn
collega’s. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik
2 jaar geleden de ruimte en het vertrouwen
heb gekregen om het onderwijs in groep 3
op een andere manier vorm te geven.
Echter ben ik hierdoor ook tot de conclusie
gekomen dat mijn ambitie meer ligt om op
deze manier naar onderwijs binnen een
school te kijken. Toen de vacature als intern
begeleider c.q. locatieverantwoordelijke
voorbij kwam, voelde dit als een mooie
nieuwe stap in mijn carrière. Beste ouders,
bedankt voor alles en in het vertrouwen om
met uw kostbaarste bezit te mogen werken.
Het gaat u goed!
Danielle van den Bogart
We bieden u de gelegenheid om persoonlijk
afscheid te nemen van juf Danielle. Hierbij
nodigen we u uit om vrijdagochtend 10 juli,
11.45 uur naar het grasveld voor het
klaslokaal van groep 3 A te komen. Dus aan
de zijkant van het gebouw. Daar gaan we
juf Danielle nog eens even goed in het
zonnetje zetten!
Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen
nemen we afscheid van juf Resi en heten we

meneer Rik van harte welkom.
Juf Resi willen we hartelijk bedanken voor
haar inzet bij het opstarten van de
pauzespellen, de sportdagen, de
spannende spellen op kamp en de
wekelijkse sportieve lessen op school. Succes
en wie weet tot ziens Juf Resi!

Lees je mee???
Om het succes van de leesontwikkeling
gedurende het afgelopen schooljaar
vast te houden en te voorkomen dat
een terugval optreedt in de vakantie, is
het belangrijk om thuis regelmatig te blijven
lezen. Hoe? Samen met de juf mogen de
kinderen een eigen boekentasje met drie
leesboeken (op niveau en interesse)
samenstellen in onze bibliotheek 'de
LeesWei'. Mocht je als ouder geïnteresseerd
zijn in deze optie, dan kun je voor 1,50 euro
jouw zoon/dochter hiervoor inschrijven bij de
desbetreffende juffrouw. In de laatste week
van het schooljaar krijgen de kinderen hun
tasje dan mee naar huis.

Even kennismaken met….
Beste allen,
Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn
naam is Rik van den
Broek, 27 jaar en
woonachtig in Etten-Leur.
Vanaf het schooljaar 20202021 kom ik op OBS de
Wending het
bewegingsonderwijs vorm
geven. Zelf heb ik veel
affiniteit met de sporten
Fitness en Voetbal.
Binnen het
bewegingsonderwijs hecht
ik veel waarde aan sociale
omgangsvormen. Deze omgangsvormen
komen veel voor bij verenigingssporten en
andere activiteiten, zoals buitenspelen, dat
heeft mijn interesse.
Hedendaags hebben wij veel te maken met
verschillen binnen de groep. Dit geldt zowel
op motorisch als sociaal niveau. Ik zie het
dan ook als mijn taak om de leerlingen op
hun eigen niveau en binnen het eigen
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kunnen te laten participeren binnen het
bewegingsonderwijs. Er wordt naast
motorische vaardigheden, veel tijd besteed
aan omgaan met winst en verlies, grenzen
erkennen en herkennen en andere sociale
vaardigheden.
Ik kijk er naar uit om vanaf volgend
schooljaar deel uit te maken van het team
op OBS de Wending met als doel iedere
leerling plezier en succes te laten ervaren,
ongeacht fysieke ontwikkeling!
Tot dan!
Rik van den Broek
Buurtsportcoach SSNB Roosendaal
In groep 1-2 A start er juf Hilde als LIO
stagiaire. Zij stelt zich aan u voor:
Mijn naam is Hilde
Lambregts, 23 jaar oud en ik
kom uit Roosendaal. Ik vind
het leuk om te reizen, lezen,
winkelen en tijd door te
brengen met mijn vrienden
en familie.
Omdat ik in mijn laatste jaar
zit van de opleiding leraar
basisonderwijs mag ik mijn LIO-stage lopen.
Dat betekent dat ik komend schooljaar op
donderdag en vrijdag zelfstandig voor groep
1-2A zal gaan staan. Na een half jaar stage
te hebben gelopen in het speciaal
onderwijs, heb ik veel zin om weer terug te
komen op de Wending. Ik hoop me komend
jaar te kunnen ontwikkelen tot een
zelfstandige leerkracht.
Ik kijk ontzettend uit naar komend schooljaar
op de Wending.
Mocht u nog vragen hebben, loop dan
gerust even langs!
Met vriendelijke groet,
Hilde Lambregts

Oudergesprekken
De ouders van groep 1 t/m groep 7 zijn
inmiddels in de gelegenheid gesteld
om een afspraak in te plannen voor
het laatste oudergesprek van dit
schooljaar. Wij doen een dringend beroep
op u om zich te houden aan de regels die
we al eerder met u gedeeld hebben.
Hieronder kunt u ze nog een keer vinden:
- Er komt één ouder op gesprek.
- Kinderen komen niet de school in.
- Kom niet te vroeg en wacht buiten de
school.
- Ga op het afgesproken tijdstip naar de klas
van je zoon/dochter.
- Ouders van leerlingen uit groep 4 t/m 7
komen via de zij-ingang naar binnen.
- Ouders van leerlingen uit groep 1 t/m 3
komen via de hoofdingang naar binnen
- Het is niet altijd mogelijk om broertjes en
zusjes gesprekken dicht bij elkaar in te
plannen.
Graag ook uw begrip voor deze
maatregelen!

Vakantierooster 2020-2021
Zomervakantie 2020 13 juli tot en met 23
augustus 2020
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23
oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m
1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 19 februari
2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartvakantie 13 en 14 mei 2021
2de Paasdag 5 april 2021
2de Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021

Vrije dagen en studiedagen
2020-2021
Naast de reguliere vakanties hebben
we voor het komend schooljaar de
volgende vrije dagen / studiedagen
gepland.
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Studiedag
Groep 1 t/m 8 de gehele dag vrij.
Vrijdag 18 september 2020
vrijdag 18 december 2020
Vrijdag 2 april 2021
Vrijdag 18 juni 2021
Studiemiddag
Groep 1 t/m 8 vanaf 12.00 uur
vrijdag 16 oktober 2020
vrijdag 12 februari 2021
vrijdag 23 april 2021
vrijdag 23 juli 2021
Studie/Kampweek
Groep 1 t/m 7 gehele week vrij.
maandag 21 juni tot en met 25 juni 2021
Vrije dagen groep 8
donderdag 24 juni 2021
vrijdag 25 juni 2021
donderdag 22 juli 2021
vrijdag 23 juli 2021

Doorschuifmoment
Op donderdag 9 juli in de ochtend
hebben we ons jaarlijks
doorschuifmomentje gepland zodat de
kinderen kunnen kennismaken met de
nieuwe leerkracht(en) Dit jaar zullen m.u.v.
de nieuwe groep 3 de kinderen in hun lokaal
blijven en de leerkrachten doorschuiven.

IEP leerlingvolgsysteem
M.i.v. het nieuwe schooljaar zullen we
het leerlingvolgsysteem van Cito gaan
vervangen door het IEP leerlingvolgsysteem. We gebruiken al enkele jaren de
eindtoets in groep 8 van IEP zodoende is het
een logische stap dat we nu ook voor de
andere groepen IEP toetsen gaan inzetten.
In het nieuwe schooljaar zal aansluitend op
de ALV van de Oudervereniging een
gastspreker nadere uitleg geven over het IEP
leerlingvolgsysteem.
Wij zullen tijdig deze datum met u
communiceren.

Afscheid groep 8
Aan het einde van dit schooljaar
neemt groep 8 afscheid van onze
school. En omdat het zo’n speciaal jaar
is doen we dat ook een zeer speciale
manier. Er is de afgelopen weken hard
gewerkt aan een eindfilm waarin onze
school de hoofdrol speelt. De première-galaavond zal plaatsvinden op woensdag 8 juli in
Cultuurhuis Bovendonk waarbij kinderen en
genodigden de première beleven van hun
film ”Hotel De Wending”.
De overige kinderen van de Wending zullen
deze film in hun eigen klas gaan bekijken op
donderdag 9 juli.
Op woensdag 8 juli aan het einde van de
ochtend zwaaien we met de hele school
groep 8 feestelijk uit.

Opening watertappunt
Vorige week vrijdag 19 juni is ons
watertappunt geopend. De kinderen
van de leerlingenraad kwamen met
het leuke idee om er een sportieve
opening van te maken. Zij kwamen in
sporttenue naar school en nadat ze flink
hadden bewogen, was het tijd om hun fles
te vullen. Onder aanmoediging van een
aantal kleuters kwamen ze over de finish en
konden ze hun energie weer op peil
brengen met een flinke slok water.Het
watertappunt is mede mogelijk gemaakt
door JOGG en de Rotary. Het werd een
paar maanden geleden geïnstalleerd, maar
wegens de coronacrisis kon het nu pas
worden geopend op een kleinere,
aangepaste wijze. Maar de boodschap blijft
hetzelfde: water drinken en bewegen is
gezond en
zorgt voor
een fitte,
actieve en
leergierige
leerling.
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Zomerfeest
Vanwege de RIVM maatregelen
rondom het Corona virus mogen we
nog steeds geen grote groepen ouders
op het plein of in het schoolgebouw
ontvangen. Daarom kon ook onze
zomerfeest voor ouders afgelopen
woensdag 24 juni niet doorgaan.
Maar, zoals u van ons gewend bent, laten
we het daar niet bij zitten.
Want we zijn u ontzettend dankbaar voor uw
hulp en ondersteuning gedurende het
afgelopen jaar. En het is dan ook een
bijzonder jaar geweest waarbij we flexibel
hebben moeten zijn en elkaar de ruimte
hebben gegeven.
We hebben dan ook een cadeautje voor u
allen. We gaan het nog niet verklappen,
maar donderdag 9 juli ontvangt u van ons in
uw mailbox een leuke attentie.
We verklappen niets, het blijft nog even
spannend voor u, let op uw mailbox op
donderdag 9 juli!!

Geniet van de
zomervakantie! En tot
ziens op maandag 24
augustus!

Meneer Kees 12,5 jaar
conciërge!
Aanstaande dinsdag 29 juni is meneer
Kees 12,5 jaar conciërge bij de WVS. En
dat laten we niet zomaar voorbij gaan.
Voor veel kinderen is hij eigenlijk “de
directeur van het hele gebouw”. Meneer
Kees weet op alles raad en staat altijd voor
je klaar.
We zetten hem de hele dag in het zonnetje.
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