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Welkom 
In mei en juni heten we Benz, Lasse, 

Pim, Nolan, Nick en Rozalin van harte 

welkom bij ons in groep 1. We wensen 

hen veel speel, -leer en werkplezier toe! 

Reminder studiedagen 
Vrijdag 18 juni is er een studiedag 

gepland, de kinderen van groep 1 t/m 

8 zijn dan vrij. In de week van 21 t/m 25 

juni staat het schoolkamp van groep 8 

gepland. De kinderen van groep 1 t/m 7 zijn 

dan de hele week vrij. De kinderen van 

groep 8 kunnen op 24 en 25 juni heerlijk 

uitrusten na 3 heerlijke schoolkampdagen.  

Laatste oudergesprekken 

De vorderingengesprekken aan het 

eind van het schooljaar zijn i.v.m. onze 

toetsplanning een week naar achteren 

verschoven. Deze zullen nu voor de 

groepen 1 t/m 7 in de week van 12 juli 

plaatsvinden. Deze datum is inmiddels in de 

agenda van Parro aangepast.  

Vakantieplanning 2021-2022 
Voor het volgende schooljaar zijn de 

volgende vakanties vastgesteld: 

 

Zomervakantie 2021 26 juli t/m 3 

september 2021 

Eerste schooldag 2021 6 september 2021 

Herfstvakantie 25 okt t/m 29 okt 2021 

Kerstvakantie 24 dec t/m 7 jan 2022 

Carnavalsvakantie 28 febr t/m 4 maart 2022 

2de paasdag 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Koningsdag 27 april 2022 (valt in 

meivakantie) 

5 mei 2022 (valt in meivakantie) 

Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 

2de pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022 

Eerste schooldag 2022, 5 september 2022 

 

De extra vrije week, de zogenaamde 

studieweek, hebben we vastgesteld op: 

13,14,15,16,17 juni 2022. 

 

Verder zullen er nog 3 lossen studiedagen 

worden ingepland. Deze data maken wij 

voor de zomervakantie bekend. 

 

Kloppen uw gegevens nog? 
Het valt ons op dat binnen onze 

leerlingadministratie telefoonnummers 

en noodnummers staan die niet correct 

meer zijn. Ook adressen blijken soms 

niet meer te kloppen. Bent u recent verhuisd 

of gaat u dat binnenkort doen wilt u dan via 

het ouderportaal van Parnassys deze 

wijziging aan ons doorgeven? Nieuwe 

telefoonnummers kunt u ook op deze wijze 

aan ons doorgeven. Omdat wij de 

wijzigingen handmatig moeten verwerken 

zijn deze niet direct zichtbaar in uw eigen 

omgeving. We streven ernaar om dit binnen 

1 week te verwerken. 

Heeft u niet de beschikking over de 

inloggegevens van het ouderportaal dan 

kunt u via een mailtje naar 

ouderportaal@obsdewending.nl deze 

gegevens opvragen. Ook andere vragen 

over het ouderportaal of parro kunt u via dit 

mailadres stellen. Wilt u er wel de volledige 

naam van uw kind(eren) erbij vermelden? 
 

Dag groep 8… 
Het duurt gelukkig nog even, maar 

groep 8 is zich al aan het voorbereiden 

op het afscheid van onze school. Als 

eerste staan de aangepaste kampdagen op 

het programma in de week van 21 juni. En 

ook dit jaar gaan we weer een gave 

afscheidsfilm maken die we in de laatste 

schoolweek op de afscheidsavond in 

première laten gaan. Natuurlijk gaan we de 

film “Rampenkamp” op school ook aan alle 

andere kinderen laten zien. 

Voor nu gaan we nog een aantal weken 

even genieten van onze groep 8 kanjers! 

Verkeersexamen groep 7 
Maandag 31 mei zullen de kinderen 

van groep 7 hun talenten vertonen in 

het verkeer. Het theoretisch examen 
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hebben ze inmiddels vorige maand al 

gehaald. Wij gaan er natuurlijk vanuit dat 

deze kanjers alle verkeersregels in de praktijk 

goed gaan toepassen, ze hebben er immers 

hard genoeg voor geoefend! Wij wensen ze 

veel succes toe! 

Sjors sportief/creatief in de 

zomervakantie! 
Deze zomervakantie hoeven de 

kinderen zich niet te vervelen. Dit jaar is 

er een zomereditie van Sjors: 

Summerfun, met laagdrempelige activiteiten 

in de zomervakantie. Zowel Sjors Creatief als 

Sportief bieden verschillende activiteiten 

aan voor de Roosendaalse jeugd tijdens 

komende zomervakantie. Op de website 

van Sjors (www.sjorssportief.nl) is vanaf 25 juni 

zowel het creatieve als het sportieve 

aanbod van Summerfun in Roosendaal te 

vinden. Inschrijven voor activiteiten kan 

zowel via die website als via de app van 

Sjors Sportief/Creatief. Wij hopen weer heel 

veel kinderen te zien. 

IEP eindtoets groep 8 
Dit jaar liet de uitslag van de iep 

eindtoets iets langer op zich wachten. 

Alle eindtoetsaanbieders hadden nog 

een laatste overlegmoment nodig om 

de normering goed af te stemmen i.v.m. het 

bijzondere Coronajaar. Wij zijn blij dat de 

uitslagen bij de meeste kinderen zeer 

passend waren bij de in februari geformu-

leerde schooladviezen. In onze nieuwe 

schoolgids kunt u straks onze 

uitstroomgegevens zien.  

 

Nationaal programma 

Onderwijs en 

schoolprogramma  
Wat is NPO? Leerlingen en studenten 

verdienen volwaardig onderwijs en 

een goede toekomst, ondanks 

corona. Het Nationaal Programma 

Onderwijs helpt leervertragingen in te halen 

en het onderwijs te verbeteren. Vanaf 

schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per 

leerling ongeveer € 700 voor een eigen 

schoolprogramma. Er wordt extra geld 

beschikbaar gesteld voor scholen waar de 

problemen groter zijn dan gemiddeld 

(nponderwijs.nl). 

Komende periode stellen we samen met het 

team ons jaarplan op. In dit plan nemen we 

de aandachtspunten betreffende onze 

schoolontwikkeling op. Na instemming van 

de MR worden de onderwijsdoelen in Ons 

Ding van juni met u gedeeld.  
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