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Welkom 
In juli heten we Lev en Ferry van harte 

welkom bij ons in groep 1. Wij wensen 

hen veel speel, -leer, en werkplezier 

toe. 

Nieuwe leerkracht 
Zoals u in de brief van de 

groepsverdeling voor komend jaar 

heeft gelezen hebben wij vacatures 

opstaan. Deze zijn tot op heden nog 

niet geheel ingevuld. Maar we hebben er 

vertrouwen in dat dit goed gaat komen.  

 

Mocht u iemand kennen die op zoek is naar 

een leuke parttime baan? Iemand die 

samen met ons geniet van lesgeven aan 

kinderen, door te leren, te spelen en te 

doen?  

Wij bieden enthousiaste, betrokken, 

nieuwsgierige collega's, kinderen en ouders.  

Voor meer informatie kan contact worden 

opgenomen met juf Astrid, 0165- 369854. 

 

LET OP! Wijziging in 

leerlingadministratie 
De Wending is in 2008 verzelfstandigd 

van voormalig obs de Rietgoor, nu 

BergOp, maar staat nog wel onder hetzelfde 

administratienummer als dislocatie bekend. 

Wat betekent dat de school geen eigen 

administratienummer heeft bij het Ministerie 

van Onderwijs.  

Onder het nummer 22KV vallen alle 

leerlingen van BergOp en de Wending.  Het 

komende schooljaar gaan we het officiele 

traject van de volledige verzelfstandiging 

opstarten, met als einddoel een eigen 

administratienummer voor de Wending. Het 

hebben van een eigen 

administratiefnummer heeft financiele 

voordelen voor de Wending en dus ook 

indirect voor de begeleiding aan uw kind. 

Om dit proces te kunnen opstarten hebben 

we uw medewerking nodig. Zie hiervoor de 

brief van OBO. Uw kind (de oudste v/h gezin) 

krijgt deze brief ook uitgeprint mee naar huis. 

Wij verzoeken u vriendelijk dit goed door te 

nemen en aangehecht toestemmings-

formulier in te vullen en z.s.m. op school te 

retourneren. Dit geldt voor de kinderen die in 

het nieuwe schooljaar in groep 1 t/m 7 zitten. 

Uitstapje voor alle kinderen! 
Wat vinden we het fijn dat de 

oudervereniging aan het einde van het 

schooljaar toch nog een uitstapje heeft 

weten te regelen voor alle groepen. We 

gaan met de hele school naar het Outdoor 

Springdorp RSD. Een mooie besteding van 

het schoolreisgeld! 

De groepen zullen op donderdag 15 juli op 

verschillende tijden naar het springdorp 

gaan en worden allemaal veilig vervoerd 

met de bus. Het bezoek vindt geheel onder 

schooltijd plaats.  

Er staan wel 25 springkussens met daarin een 

hoek speciaal voor de kleintjes, 

waterkussens, grote stormbanen, glijbanen, 

buikschuifbanen en nog heel veel meer. 

Als het mooi weer is is het natuurlijk handig 

om een handdoekje en droge kleren mee te 

nemen.  

 

Doorschuiven…. 
Donderdag 22 juli schuiven we in de 

middag een uurtje door en maken de 

kinderen alvast kennis met de 

leerkracht(en) die ze volgend jaar 

krijgen.  

 

https://www.obsdewending.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/Brin_toestemming_overschrijving_Wending.pdf
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Agenda voor gr 6,7 en 8 
De groepen 7 en 8 krijgen al enkele 

jaren een agenda van school. Hierin 

noteren zij huiswerk, toetsen en andere 

belangrijke onthoud-dingen. Komend 

schooljaar zullen ook de kinderen van groep 

6 een Wending schoolagenda krijgen. Op 

deze manier kunnen ze al leren zelf 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

eigen werk. Deze 

agenda wordt 

donderdag 22 juli bij het 

doorschuifmomentje 

verstrekt aan de 

kinderen en nemen ze 

dan mee naar huis. Het 

gebruik van deze 

agenda is verplicht.  

 

 

Schrijfonderwijs 
Leerlingen werken gedurende de hele 

basisschoolperiode aan de 

ontwikkeling van hun handschrift. Hierbij 

zijn drie ontwikkelingsfasen te 

onderscheiden. De fase voorbereidend 

schrijven vindt over het algemeen plaats in 

groep 1 en 2. De fase aanvankelijk schrijven 

vindt plaats in groep 3 en 4 en de fase 

voortgezet schrijven in de groepen 5 t/m 8. 

 

In de fase voorbereidend schrijven wordt 

gewerkt aan de ontwikkeling van de 

schrijfvoorwaarden. Denk hierbij aan het 

goed kunnen zitten, het goed kunnen 

bewegen van de vingers, herkennen van 

vormen, goede oog-handcoördinatie en 

ruimtelijke oriëntatie, het hebben van een 

voorkeurshand en voldoende ontspanning 

en concentratie hebben.  

 

In de fase aanvankelijk schrijven leren de 

leerlingen het schrijven van letters en cijfers, 

de letters worden vervolgens aan elkaar 

geschreven en de leerlingen leren de 

hoofdletters schrijven. Hierbij blijft aandacht 

voor een juiste zithouding, pengreep en 

papierligging belangrijk. 

In de fase voortgezet schrijven wordt het tot 

nu toe geleerde verder geautomatiseerd. In 

deze fase worden de laatste stappen naar 

het uiteindelijke doel van het 

handschriftonderwijs gezet. De leerlingen 

werken aan een leesbaar en vlot 

geschreven handschrift. 

Afgelopen maanden heeft het team zich 

georiënteerd op vervanging van de huidige 

schrijfmethode die we al langdurig 

gebruiken. In iedere groep is er met 3 

verschillende methodes gewerkt rondom 

oefeningen voor de motoriek en de juiste 

schrijfhouding. We hebben besloten om met 

ingang van het nieuwe schooljaar te gaan 

werken met Pennenstreken 2.  

Deze methode heeft aandacht voor 

motoriek en de juiste schrijfhouding. 

Leerkrachten kunnen putten uit veelzijdig 

lesmateriaal en ondersteuning van de 

leerkracht assistent via bijgeleverde 

software.  

Vanaf komend schooljaar betekent dit ook 

dat leerlingen tot en met groep 5 zullen 

schrijven met een 3 kantig schrijfpotlood. 

Vanaf groep 6 krijgen zij schrijfmateriaal van 

school om in hun werkboeken en schriften te 

werken.  U hoeft dus geen apart 

schrijfmateriaal meer aan te schaffen. 

Gebruik van deze schrijfmaterialen is 

verplicht! 
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Eikenprocessierups 
Sinds begin juni hebben de 

eikenprocessierupsen weer 

brandharen. Contact met brandharen 

kan jeukklachten geven. Vanaf de 

2e helft van juni kan je de nesten in 

eikenbomen zien. De echte overlastperiode 

wordt verwacht van eind juni tot juli. Het 

beste is om contact met de brandharen te 

voorkomen. Alle informatie over wat je kan 

doen is hier terug te vinden. 

 

Ouderpanelgesprekken 
Gedurende het afgelopen jaar 

hebben we het contact met u als 

ouder gemist. We willen dat komend 

schooljaar gaan intensiveren door komend 

schooljaar te starten waarbij onze 

kernwaarden betekenisvol, eigenaarschap 

en verbinding centraal staan.   

In samenwerking met MR en OV gaan we 

ouderpanelgesprekken organiseren. Deze 

gesprekken worden  gekoppeld aan een 

thema die we van tevoren met u delen. 

Het eerst moment plannen we in de tweede 

week van het nieuwe schooljaar. We willen 

graag met u van gedachte wisselen over 

ons inloopmoment aan het begin van de 

dag. 

Afgelopen jaar hebben we vanwege 

Corona dit moment moeten schrappen. Nu 

is het moment daar om samen te bekijken in 

welke vorm de inloop weer opgestart kan 

gaan worden. 

Tijdens ons ouderpanelgesprek bespreken 

we welke mogelijkheden er zijn en laten we 

kinderen, ouders en team een passende 

vorm kiezen.  

Tot die tijd mogen alleen ouders en kinderen 

die net 4 jaar geworden gebruik maken van 

het inloopmoment, 08.20 – 08.30 uur.  

Bent u geïnteresseerd om bij dit eerste 

ouderpanelgesprek aan te sluiten? Meldt u 

aan via Ons Ding van september. 

IGA (Intern GroepsAnalist) 

Waar we eerder binnen het 

groepsdynamische proces aandacht 

besteedden aan samenwerken en 

samenzijn, leerkuil en groeimindset, 

aandacht voor eigen en gezamenlijke 

doelen en reflectie, maken we nu de omslag 

naar de afronding van het 

groepsdynamische proces. 

We nemen afscheid van elkaar, we vieren 

het wij-gevoel, wat hebben we van elkaar 

geleerd, hoe kijk ik terug op...we ronden 

samen het groepsjaar af.  

De leerkrachten richten deze weken de 

Kanjerlesmomenten en Filosofie-activiteiten 

hierop in.   

Deze laatste weken van het schooljaar 

draagt iedere leerkracht iedere leerling van 

haar/zijn groep over middels een ‘warme’ 

overdracht aan de nieuwe leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De talentenkaarten van IEP waarbij de totale 

ontwikkeling, hoofd-hart-handen, in beeld 

wordt gebracht, worden besproken samen 

met observaties en omschreven 

onderwijsbehoeften door de huidige 

leerkracht. Daarnaast worden ook de 

gegevens vanuit groepsanalyse van 

afgelopen schooljaar besproken.  

In het nieuwe schooljaar zal het 

groepsproces zich opnieuw gaan vormen 

We maken daar in september een start mee 

middels ons jaarlijks terugkerende 

schoolthema ‘De Groene Weken’.   

https://mcusercontent.com/62a250ad16c514ce74a3905c3/files/50dffc34-1a3d-bcec-f6c4-484e9229f242/GGD_Informatieblad_A4_Kindcentra.01.pdf

