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Ons Ding december 2020

Welkom
In december beginnen Jovano, Tom,
Yara en Lucas bij ons in groep 1. Wij
wensen hen veel speel, -leer, en
werkplezier toe!

Nieuws van het team
Helaas is meneer Bjorn ziek thuis en zal
tot en met de Kerstvakantie thuis
herstellen. Gelukkig denkt het
vervangingsbureau goed met ons mee en
hebben we de afgelopen weken en ook
voor de komende weken voor iedere dag
vervanging gehad.
Fijn dat juf Monique
er in ieder geval
drie dagen is, zij
zorgt ervoor dat de
dagelijkse gang
van zaken gewoon
door kunnen gaan.
Meneer Bjorn van
harte beterschap!

Hoe moet dat nu
met de Sint en zijn
Pieten? En de Sint
behoort ook nog
eens tot de
risicogroep.
Gelukkig hadden
we daar een
oplossing voor
gevonden. De
groepen 1 t/m 5
hebben een
COVID test bedacht en hebben deze bij Sint
en Pieten afgenomen.
Dat viel nog niet mee hoor, met handgel
aan de handen pakjes overgooien, op 1,5
meter staan, hoe lang is dat? Bij de Sint werd
de temperatuur afgenomen en pieten
hebben laten zien dat ze op een goede
manier kunnen hoesten. ( in de elleboog!)
Gelukkig, ze zijn negatief getest voor de
COVID test. Dus mochten zij naar binnen.
Daar hebben kinderen genoten van het
bezoek en zijn ze verwend met leuke
presentjes.
De groepen 5 t/m 8 hebben zeer mooie
surprises gemaakt. Dit jaar viel het ons op
dat alle kinderen echt de moeite hebben

Komende week horen we van het RIVM en
het kabinet welke beslissing men wil nemen
over een verlenging van de kerstvakantie.
Tot die tijd gaan wij er gewoon vanuit dat
we elkaar op maandag 4 januari weer zien.
Als er dan toch gekozen wordt voor online
onderwijs dan zorgen wij ervoor dat uw kind
hiervoor de benodigde boeken en schriften
ontvangt.

Sinterklaasviering
Vandaag kwam Sinterklaas met twee
pieten bij ons op school. Wat een fijn
bezoek was dat. Zoals we allemaal
weten mogen volwassenen, buiten het
personeel van beide scholen, niet het
gebouw in. Dit vanwege de aangescherpte
maatregelen rondom de bestrijding van het
Coronavirus.

genomen om er
iets moois en passends van te maken.
Complimenten hoor!
We wensen iedereen komend weekend veel
plezier toe. Geniet van dit speciale SINT
weekend.
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Kerstactiviteiten
In de aanloop naar een gezellig sintweekend alvast wat nieuws vanuit de
kerstcommissie. Ook dit jaar zullen we
samen het kalenderjaar afsluiten
rondom een thema. Vanwege de
coronamaatregelen zal dit enigszins
aangepast en minder uitbundig gevierd
worden dan u van ons gewend bent.
Rondom het thema licht willen we dit jaar
wat extra aandacht schenken aan onze
medemensen in verzorgingstehuizen. We
zullen het thema op dinsdag ochtend 8
december openen in de klas. We willen u
vragen uw kind hiervoor een sfeervol
lampje/lichtje mee te geven naar school.
N.a.v. de meegebrachte lichtjes zullen we
bespreken hoe we in deze bijzondere
periode een lichtje voor de ander kunnen
zijn.
Op donderdag 17 december vieren we kerst
in de eigen klas. De kinderen hoeven die
dag geen fruit of drinken mee te brengen. Zij
krijgen namens de OV iets lekkers en wat te
drinken. Ook deze dag mogen zij ’s
ochtends een lampje/lichtje mee naar
school brengen.
Deze ochtend zullen we kaarten en
kerstlichtjes maken die we later die dag
gaan bezorgen in Heerma State.
Wilt u voor donderdag 17 december zelf
zorgen voor een feestelijke kerstlunch? Wij
zorgen voor een gezellig aangeklede klas
waarin we samen lunchen.

De kinderen zijn deze dag op de normale tijd
uit waarna de kerstvakantie start.
Namens de kerstcommissie wensen wij u
warme sfeervolle en gezonde feestdagen.

We openen 2021 sportief en
gezond!
De Wending heeft bewegen en
gezonde voeding hoog op de agenda
staan. Zeker in deze tijd waarbij we
zoveel mogelijk thuis moeten zijn en
beperkt worden in onze bewegingsvrijheid, is
het fijn om lekker te spelen en te sporten. Er
wordt voor alle kinderen van de Wending
een leuke sport- en speldag georganiseerd.
Deze keer niet op het THOR sportpark maar
op een wel heel bijzondere locatie, namelijk
het ”oude” RBC-stadion. Een extra sportdag!
Wel willen we jullie alvast laten weten dat we
op het stadion starten en de dag ook
eindigen. En dus een hele dag niet op
school komen.
Om dat goed te laten verlopen vragen we u
om uw kind bij het stadion af te zetten en
ook weer op te halen. Meer informatie
hierover krijgt u in de brief van volgende
week.
We zijn erg blij met dit mooie initiatief! Door
sportief het jaar te starten bouwen we
voldoende weerstand op om bestand te zijn
tegen het Coronavirus!

Nieuws van de MR
Op woensdag 4 november hadden we
alweer de tweede MR vergadering van
dit schooljaar. Helaas moest dit online,
maar we hadden weer genoeg te
bespreken. Uiteraard was een belangrijk
punt de situatie rondom het coronavirus. De
school heeft interne afspraken rond de inzet
van personeel, organisatie van het
onderwijsaanbod, ziekteverzuim,
communicatie en preventieve maatregelen
nauwkeurig vastgelegd. Hierop hebben we
als MR weer onze input kunnen geven. We
zijn ook content met de communicatie
vanuit school en de Stichting OBO rondom
de coronasituatie.

pagina 3

Ons Ding december 2020
Een ander onderwerp waren de resultaten
van de begin schooljaar afgenomen IEP
toetsen, die vanwege de coronasituatie is
afgenomen op het eindniveau van het
voorgaande schooljaar. Dit heeft voor de
leraren niet tot onverwachte uitkomsten
geleid.
Als MR hebben we onder meer feedback
gegeven over de oudergesprekken op basis
van de nieuwe talentenkaarten. Andere
besproken punten waren de jaarlijkse
schoolbegroting, leerlingentelling t.b.v. de
formatie en huisvesting.

Brengen & halen

Op 9 december a.s. komt de MR weer
(online) bij elkaar. We willen het dan hebben
over hoe wij als MR nog beter op de hoogte
kunnen geraken van wat er leeft bij onze
achterban van ouders. Heeft u daar ideeën
over of zijn er andere punten die u onder
onze aandacht wilt brengen? Stuur hiervoor
een mail naar mr.dewending@gmail.com
of spreek ons aan.

Sport BSO in de Roos

GMR zoekt nieuwe leden!
De Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van Stichting
OBO-West Brabant zoekt één nieuw lid
voor de oudergeleding? Wellicht iets
voor u?
Leest u dan hier even verder. Mocht u meer
informatie over de GMR willen hebben dan
kunt u contact opnemen met collega
Sandra Sebregts
s.sebregts@obsdewending.nl

De dagen worden korter en het is
vaker slecht weer. Hierdoor zien wij
een toename van auto’s bij het
brengen en halen van de kinderen.
Graag willen wij u erop attenderen de auto
te parkeren in de daarvoor bestemde
parkeervakken, zodat omwonenden geen
last hiervan ondervinden. Maar ook dat we
de veiligheid rondom school kunnen
garanderen. Dit betekent soms, dat u
verderop in de wijk zult moeten parkeren.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

SportBso in de Roos is een relatief
nieuwe buitenschoolse opvang (2019)
in Roosendaal. Deze leuke, sportieve
en uitdagende BSO is gevestigd in het
complex van in de Roos (commandobaan 6,
Roosendaal). De opvang is dus in de
gymzaal! In het kantinegedeelte wordt bij
aankomst fruit gegeten en wat gedronken
waarna de kinderen onder deskundige
begeleiding de prachtige gymzaal in gaan
om daar te sporten en te spelen! De
kinderen worden uit school opgehaald door
een medewerker van de SportBso!
Voor meer info:
www.sportbsoinderoos.nl
info@sportbsoinderoos.nl
Facebook: Sport-Bso in de Roos
06-54680943

Inzameling sportkleding
Studenten van de Fontys
Sporthogeschool zamelen sportkleding
in voor een sportbeurs. Deze sportbeurs
is bedoeld voor gezinnen die minder
bedeeld zijn en dus geen sportkleding of
geld hebben om te kunnen sporten.
Heeft u sportkleding waar u niets meer mee
doet, dan kunt u deze tot 17 december op
school inleveren. Zie flyer
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