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Welkom 
Deze maand heten we Lauren, Saar en 

Silvie van harte welkom bij ons in groep 

1. Wij wensen hen veel speel, -leer en 

werkplezier toe! 

Nieuws van het team 
Fijn dat meneer Bjorn weer voor de 

volle 100% voor groep 6 staat. De 

afgelopen maanden heeft juf Monique 

hem vervangen. We willen haar dan 

ook enorm bedanken voor haar 

betrokkenheid en inzet. 

Juf Angelique is helaas al enige weken thuis 

vanwege haar gebroken rug. Zij moet nu 

eerst herstellen en opknappen. En wellicht 

heeft u het al vernomen, dat juf Astrid haar 

pols heeft gebroken. Inmiddels is zij 

geopereerd en zal zij hopelijk ook snel 

opknappen en weer op school aanwezig 

zijn. Tot die tijd kunt u terecht bij juf Ninette. 

Wij wensen beide juffen heel veel 

beterschap en sterkte! 

Vrije dagen 

Vrijdag 2 april (studiedag) 

Maandag 5 april (2de paasdag) 

Vrijdag 23 april, om 12 uur begint de 

meivakantie! 

De school begint weer op maandag 10 mei. 

 

 

IEP eindtoets groep 8 
Op 20 en 21 april buigen de leerlingen 

van groep 8 zich over de iep eindtoets. 

Deze verplichte eindtoets toetst de 

kinderen op de gebieden 

taalverzorging, rekenen en lezen. De 

eindtoets is een onafhankelijk instrument 

waarmee onze school de eindopbrengsten 

kan meten.  

De ouders en kinderen van groep 8 krijgen 

nog nadere informatie over deze toets. 

Wij wensen de kinderen van groep 8 veel 

succes! 

 

 

Sportdag, vrijdag 23 april 
Onze sportdag kan in de vorm zoals we 

die altijd organiseren vanwege de 

Coronamaatregelen helaas niet 

doorgaan. Wel zullen we een andere 

(Coronaproof) sport/spel ochtend houden 

rondom de school. U krijgt via Parro/mail nog 

nader bericht over de invulling van deze 

ochtend.  

Het belooft in ieder geval een gezellige en 

sportieve ochtend te worden en dan begint 

op die vrijdag om 12 uur de vakantie! 

 

De Wending is partner van 

Roosendaal FIT! 
Een gezonde en 

actieve leefstijl makkelijk 

en aantrekkelijk maken voor alle inwoners 

van Roosendaal. Dát is waar RSD 

FIT! voor staat. Met een gezonde en actieve 

leefstijl bedoelen we voldoende bewegen, 

gezond eten, een gezond gewicht en 

voldoende ontspanning. Al deze factoren 

dragen niet alleen bij aan een gezond 
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lichaam, maar ook aan een gezonde 

geest.   

Gezonde mensen voelen zich energiek en fit, 

ervaren minder/geen stress, 

kunnen beter omgaan met tegenslagen en 

komen daar weer snel bovenop, kunnen de 

dingen doen die ze willen doen en genieten 

van het leven. Bovendien is aangetoond dat 

een gezonde leefstijl bijdraagt aan de 

preventie van chronische ziekten.  

Maandag 8 maart hebben we de Fitweek 

geopend door gebruik te maken van de 

smoothiefiets en hebben kinderen van groep 

5 nogmaals onze watertapkraan geopend. 

Meneer Rik ( onze vakleerkracht sport en 

beweging) zorgt iedere maandag en 

woensdag voor een sportief lesaanbod. 

De Wending, basisonderwijs in beweging! 

Moestuinieren bij Heerma 

State 
Afgelopen maand zijn we gestart met 

het bewerken van onze moestuintjes. 

Iedere groep heeft een tuintje 

toegewezen gekregen en een gewas 

wat zij daar gaan verbouwen. 

Groep 1-2: Aardappelen 

Groep 3: Peulgewassen 

Groep 4: Koolgewassen 

Groep 5: Bladgewassen 

Groep 6: Vruchtgewassen 

Groep 7: Wortelgewassen 

Groep 8: Bloemen en kruiden. 

Iedere vrijdag gaan er drie groepen om in 

het tuintje te werken. Als wij er niet zijn 

zorgen de bewoners voor de tuintjes.  

Voor de tuintjes zoeken wij  nog stoeptegels 

en keien, wie o wie heeft dit voor ons? 

 

We zoeken ook nog enthousiaste ouders, 

opa’s en/ of oma’s die met ons mee willen 

wieden, zaaien en planten.  

 

Aanmelden kan via onderstaand mailadres: 

a.deschutter@obsdewending.nl 

Tevredenheidspeiling 
Vorige week heeft u via de mail een 

linkje ontvangen om de 

tevredenheidspeiling in te vullen. 

Graag willen wij u hier op attenderen. Dit is 

namelijk een manier om uw mening te 

peilen over de kwaliteit van onze school. U 

heeft hiervoor tot 23 april de tijd.  

Alvast bedankt! 

Leerlingenraad 
Elke maand vergadert de 

leerlingenraad. Deze raad bestaat uit 8 

leerlingen van groep 5 tot en met 8.  

Afgelopen donderdag hebben de 

leerlingen met elkaar gesproken over hoe 

het watertappunt nog meer gepromoot kan 

worden en willen ze graag aandacht 

schenken aan een goed doel. 
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