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Welkom 
Wat fijn om iedereen weer te zien. 

Afgelopen week is voorbij gevlogen.  

Fijn dat we er samen zorg voor kunnen 

dragen dat we ons houden aan de 

maatregelen die het RIVM ons heeft 

voorgesteld. Dat valt niet altijd mee, zo 

vinden wij het erg jammer dat u nog steeds 

niet in de school mogen ontvangen. 

Helaas kunnen we u ook niet voor de 

informatie avond op woensdag 9 september 

op school ontvangen.  

Toch hebben we daar een oplossing voor 

bedacht. Onze leerkrachten gaan per groep 

een online presentatie verzorgen, waarbij u 

in de gelegenheid wordt gesteld om ook 

vragen te stellen. Dinsdag 8 september 

ontvangt u een brief met uitleg hierover. 

De schoolreis kan ook niet doorgaan. U heeft 

wellicht in de kalender al gezien dat we 

deze ook niet gepland hebben. De 

commissie komt binnenkort bij elkaar om te 

bekijken of we de schoolreis verplaatsen 

naar volgend jaar of dat we een alternatief 

programma gaan organiseren. We houden 

u op de hoogte hiervan. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Voor de zomervakantie hebben we u op de 

hoogte gebracht van de wijziging in het 

bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage en 

de wijze waarop we deze gaan innen. 

U krijgt via de berichtenservice van Parro 

een betaalverzoek. Via die betaallink kunt u 

de vrijwillige ouderbijdrage makkelijk 

betalen. 

Hoe dat in zijn werk gaat hoort u volgende 

week donderdag van ons. 

Nieuws van het team 
Voor de vakantie heeft u, via Ons Ding, 

al kennisgemaakt met de nieuwe 

teamleden: meneer Tom, juf Jacky, juf 

Hilde (Lio-er) en juf Angelique (zij-instromer). 

Juf Saskia is inmiddels lekker aan het 

genieten van haar verlof. Maar misschien 

dat ze toch nog even op de foto wordt 

gezet. 

Schoolfotograaf! 
Donderdag 3 September komt de 

schoolfotograaf naar school voor de 

jaarlijkse schoolfoto. Deze dag zal er 

een individuele foto genomen worden van 

elke leerling. 

Daarnaast 

wordt er 

van iedere 

groep een 

groepsfoto 

gemaakt en 

worden 

broertjes en zusjes (die op de basisschool 

zitten) samen op de foto gezet.  We willen u 

vragen de kinderen deze dag in gekleurde  

kleding naar school te laten komen waarin 

ze zichzelf prettig voelen. Dit geeft de 

groepsfoto een mooie uitstraling.   

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Controle gegevens  
Het komt regelmatig voor dat als we 

contact met u opnemen mailadressen 

of telefoonnummers die in onze 

administratie staan niet meer kloppen. 

Vriendelijk verzoek om de juiste gegevens 

aan ons door te geven. Dit doet u door in te 

loggen op het Parnassys ouderportaal. Bij de 

gegevens van uw kind of van u zelf kunt u 

wijzigingen aangeven. Deze wijzigingen zijn 

niet direct zichtbaar, we streven ernaar om 

dit binnen 1 week aan te passen. Wilt u met 

name controleren of de noodnummers en 

mailadressen nog up-to-date zijn? 

Parro probleem? 
Zorgt u ervoor dat u weer gekoppeld 

staat met Parro aan de groep van uw 

kind? Mocht u geen verzoek tot 

koppelen hebben gekregen dan 

graag even contact opnemen met de 

groepsleerkracht van uw kind. Bent u wel 
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gekoppeld maar ziet u de nieuwe groep van 

uw kind niet? Het verwijderen van de app en 

opnieuw installeren en weer inloggen 

verhelpt meestal dit probleem.  

 

Schoolkalender en schoolgids 
U heeft inmiddels via uw kind een 

kalender gekregen voor het nieuwe 

schooljaar. We hopen dat deze een 

mooi plekje bij u thuis krijgt. Er wordt 1 

kalender per gezin verstrekt. Wilt u meer 

exemplaren dan kunt u hem zelf via onze site 

downloaden en uitprinten.  

Helaas staan er een fout op pagina 2.  

Mocht dit in uw kalender nog niet 

aangepast zijn, wilt u dit dan zelf even 

veranderen? 

Het gaat om de vrije dagen groep 8, dit is 

alleen op 24 en 25 juni. 

Het schoolkamp is op 21-22 en 23 juni.  

In de kalendermaand zelf staan deze data 

wel goed vermeld.  

U kunt de schoolkalender ook terugvinden in 

de agenda van Parro. Deze agenda is 

leidend! 

 

De nieuwe schoolgids krijgt u dit jaar niet 

uitgeprint mee maar deze kunt u binnenkort 

online lezen en is te vinden op onze site. 
 

Streetwise 
Op vrijdag 11 september gaat de hele 

school aan de slag met de 

verkeerslessen van Streetwise. Deze 

worden gegeven door medewerkers 

van de ANWB. Iedere groep heeft zijn eigen 

activiteit en aandachtpunten.  

 

Voor een van deze activiteiten wordt de 

Morelberg op vrijdag 11 september van 8.00 

tot 12.00 afgezet, doorgaand verkeer is niet 

mogelijk. Omwonenden worden hierover 

nog geïnformeerd. 

De kinderen van groep 7 en 8 hebben die 

ochtend hun fiets nodig. Deze mag bij droog 

weer op het grasveld voor de school 

geplaatst worden bij de betreffende pion. 

Schoolontwikkeling 
Zoals u weet, staan wij nooit stil. 

Onderwijs is dynamisch, het team van 

de Wending is altijd in beweging.  

 

Zo zijn wij het 

schooljaar 

met een 

bijeenkomst 

van buro J!K 

gestart. Focus 

bij deze 

training lag 

voornamelijk op het herkennen van 

kwaliteiten bij de ander. Hoe ga ik om met 

die kwaliteit en wordt het geen allergie? Aan 

het eind van de training hebben we onze 

kwaliteiten op een efficiënte manier kunnen 

toepassen.  

“Coronaproof starten wij het nieuwe jaar” 

 

Dit schooljaar gaan we werken met de 

leerlijnen van Parnassys, beginnend met de 

leerlijn “Leren Leren”. Op deze manier krijgen 

we meer beeld over de totale ontwikkeling 

van uw kind. En kunnen we kinderen nog 

beter eigenaar maken van het eigen 

leerproces. 

 

Ook filosoferen we binnenkort verder met 

“Kleine – Grote denkers”. Komende periode 

gaan we de nieuwe lessencyclus in de klas 

aanbieden. 
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We houden u 

van al deze 

ontwikkelingen 

op de hoogte! 

 

 

 

TSO 
Het TSO team staat weer paraat voor 

onze kinderen. De eerste week zit er 

op. Onder begeleiding van het 

basisteam en 2 ouders spelen er 3 

groepen op het plein en 2 groepen op het 

grasveld voor de school. Mocht u nog tijd en 

zin hebben om dit TSO team te 

ondersteunen, dan kunt u dit kenbaar 

maken via: n.vanasselt@obsdewending.nl  

 

Luizencontrole 
Na de zomervakantie willen wij de 

luizencontrole weer oppakken. Hiervoor 

zoeken wij voor elke groep hulpouders.  

De controle gebeurt in een geventileerde of 

open ruimte en wij vragen u om een 

mondkapje te dragen. Het tijdstip van 

controle stemt u met elkaar en de leerkracht 

af. 

Wilt u helpen met het “luizenpluizen”? Geef 

u op bij de leerkracht van uw kind.  

 

 

 

 

 

Fijn weekend! 

mailto:n.vanasselt@obsdewending.nl

