
 

 

 

 

 

 

 

 

 

inhoud                                                                  februari 2021 

 
Welkom ........................................................................................................................................ 2 

Verplaatsing oudergesprekken .................................................................................................. 2 

Agenda in Parro .......................................................................................................................... 2 

Oudervereniging ......................................................................................................................... 2 

Weer naar school. ....................................................................................................................... 2 

IEP lvs toetsen ............................................................................................................................... 3 

Sjors sportief/creatief ................................................................................................................... 3 

Fitweek ......................................................................................................................................... 3 

 ...................................................................................................................................................... 3 

 

 



 

 

Ons Ding februari 2021 

pagina 2 

Welkom 
In januari verwelkomden we online Lilly. 

En in februari verwelkomen we Kensi en 

Sarah. Wij wensen hen veel speel-, leer-, 

en werkplezier toe. 

Verplaatsing oudergesprekken 
Zoals we u al in onze update van 5 feb 

j.l. hebben laten weten zullen we de 

oudergesprekken van gr 3 t/m 7 

verplaatsen naar de week van 22 

maart. We nemen dan gelijk de laatste iep-

lvs gegevens met u door. 

De gesprekken van de groepen 1-2 en de 

adviesgesprekken van groep 8 gaan wel 

door zoals gepland. Deze ouders zijn daar 

reeds van op de hoogte gebracht. 

Agenda in Parro 

Begrijpelijk zijn er vanwege de hele 

corona-crisis heel veel school-

activiteiten niet doorgegaan. Ook in 

de nabije toekomst is het nog uiterst 

onzeker of de reeds geplande activiteiten 

wel door kunnen gaan. We hebben met 

sommige data moeten schuiven. Wij zullen 

de agenda in Parro 

bij gaan werken. 

Daarom zult u 

geannuleerde data 

zien in de Parro 

Agenda Deze kunt u 

door te drukken op 

het prullenbakje zelf 

verwijderen.  

Onze mooie 

schoolkalender is 

dus niet meer up to 

date, daarom is de 

agenda in Parro t/m 

het einde van het schooljaar leidend. 

 

Oudervereniging 
De oudervereniging heeft sinds oktober 

een nieuw bestuur. De afgelopen 

periode zijn we dan ook druk bezig 

geweest met het overzetten en overdragen 

van diverse zaken. Zo is de inschrijving bij de 

KvK gewijzigd en kan onze nieuwe 

penningmeester bij alle bankzaken. Het 

oude bestuur heeft de OV verlaten, 

waardoor we nu met 6 leden over zijn. 

 

Helaas zijn door corona veel activiteiten niet 

doorgegaan. Gelukkig hebben we wel onze 

bijdrage kunnen leveren aan de 

Sinterklaasviering en het Kerstpresentje. 

Welke activiteiten erdoor zullen gaan het 

komende jaar dat is nog de vraag, maar 

wat we wel weten is dat we nog hulp 

kunnen gebruiken! 

Zeker als straks alle activiteiten weer door 

kunnen gaan is alle hulp welkom! 

 

Lijkt het je wat om bij de oudervereniging te 

komen, laat het ons weten! Je mag altijd 

aansluiten bij een vergadering om te kijken 

hoe het eraan toe gaat en wat er van je 

verwacht wordt. Of vraagt het ons! We 

vertellen je graag meer. 

Je kunt ons bereiken via de mail: 

ovdewending@gmail.com 

 

Weer naar school.  
Ondanks alle maatregelen en 

richtlijnen hebben we een goede start 

gemaakt. De kinderen hebben weer 

lekker met elkaar kunnen kletsen en spelen. 

De lessen waren vooral gericht op het 

herhalen van de leerstof. Na de vakantie 

gaan we hiermee verder en pakken we ook 

nieuwe lesstof weer op.  

De gym- en muzieklessen gaan weer van 

start. We houden hierbij rekening met de 

coronamaatregelen, zoals een goed 

geventileerde ruimte, geen overlap met 

andere groepen in de kleedkamers en de 

vakleerkrachten blijven op afstand van de 

kinderen. 

mailto:ovdewending@gmail.com
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IEP lvs toetsen 
I.v.m. de sluiting van de scholen zijn de 

geplande iep-lvs-toetsen van januari 

niet doorgegaan. Deze staan nu voor 

groep 3 t/m 7 op de planning voor de 

tweede week na de carnavalsvakantie. 

Tijdens de oudergesprekken in maart zullen 

we met u inzoomen op deze gemaakte 

middentoetsen. 

Groep 8 maakt deze middentoetsen ook 

nog maar dan eind maart.  

In alle groepen worden de onderdelen van 

hoofd, hart en handen afgenomen. 

 

Sjors sportief/creatief 
Het nieuwe Sjors-boekje staat weer 

online. Dit jaar zijn Sjors-sportief en Sjors-

creatief in 1 boekje bij elkaar gezet. Er 

staan weer 

leuke activiteiten in. 

Wees er vlug bij, 

want sommige 

activiteiten zijn snel 

vol.  

 

 

 

Fitweek 
De Fit!week komt er weer aan ! 

Van 8-14 maart staan het maken van 

gezonde keuzes en het stimuleren van 

een gezonde omgeving centraal. Zeker 

in deze tijd heel belangrijk om lekker in je vel 

te blijven zitten en voor veel mensen best 

een uitdaging. 

Steeds meer organisaties in Roosendaal 

doen mee aan deze week (voorheen Week 

voor de Gezonde Jeugd). Ook onze school 

gaat aan de Fit!week meedoen. Zodra ons 

programma duidelijk is stellen we u hiervan 

op de hoogte. 

https://www.jogg-roosendaal.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Geniet van de 

carnavalsvakantie  En 

tot ziens op maandag 

22 februari! 

De kinderen hebben genoten van de 

Wending Masked Singers.  

Herkent u ze allemaal? 

Wending Masked Singers 

https://cultuurensportstimulerin...ar-2021/#page=1
https://www.jogg-roosendaal.nl/
https://youtu.be/LDm7fxtyqwc
https://youtu.be/LDm7fxtyqwc

