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Welkom 
In augustus heten we Bilal, Khadija en 

Manon bij ons van harte welkom in 

groep 5b, 7 en 8. Wij wensen hen veel 

speel, -leer en werkplezier toe. 

Nieuwe leerkrachten 
Ik ben Monique Oliekan. Ik woon in 

Roosendaal en 

heb 2 kinderen. Dit 

schooljaar is mijn 

naam al vaker gevallen 

in Ons Ding. Het 

afgelopen schooljaar 

heb ik meneer Bjorn 

vervangen in groep 6 

en daarna heb ik juf 

Jacky vervangen in 

groep 7. Voor vele kinderen ben ik geen 

vreemde meer. Op school lopen er ook 

kinderen rond die mij kennen als voetbaljuf. 

Ik doe vrijwilligerswerk bij DVO waaronder 

ook het geven van voetbaltraining.  

Volgend jaar geef ik les aan groep 6. Ik heb 

er enorm veel zin in.   

Fijne vakantie en tot na de zomervakantie.  

 

Beste allemaal, 

Mijn naam is Maartje 

Haast. Ik woon in het 

prachtige 

Roosendaal samen 

met mijn man, mijn 2 

kinderen en onze 

beestenboel. 

 

Vanaf september ben ik, samen met juf 

Monique, de juf van groep 6. Ik heb heel 

veel zin om jullie wat te leren en zeker ook 

van jullie te leren. 

Fijne vakantie! 

Lieve groetjes, Maartje 

 

 

Hallo, 

Mijn naam is Jorien 

Wennekendonk. Ik 

ben 37 jaar en 

woon in Willemstad 

met mijn man en 2 

katten. Afgelopen 

jaar was ik 

leerkracht van 

groep ½ op een 

openbare basisschool in Schiedam. Mijn 

affiniteit met het jonge kind komt door een 

open en leergierige kijk om de wereld om 

hen heen te ontdekken.   

In de meivakantie vind ik het fijn om een 

week te varen in Friesland, in de 

zomervakantie zijn we vaak in landen met 

bergen te vinden waarin we heerlijk gaan 

wandelen in de natuur, zoals Zwitserland en 

Oostenrijk.  

Geniet van deze zomervakantie en we zien 

jullie graag weer in september uitgerust en 

gezond op school.  

Dan gaan we er met elkaar een leerzaam 

en gezellig schooljaar van maken! Ik kijk er al 

naar uit. Tot in september!  

 

Schoolontwikkeling 
De Wending maakt samen onderwijs 

met leerkracht, kind en ouder. Dit 

doen we door te leren, te spelen en te 

doen. 

Hierbij onderscheiden we drie kernwaarden: 

Betekenisvol, Eigenaarschap en Verbinding. 

Hoe ziet dat er voor schooljaar 2021 – 2022 

concreet uit: 

Verdere inrichting en professionaliseren van 

onze professionele leergemeenschap, door 

leerkrachten eigenaar te maken van diverse 

schooldoelen; 

Versterken van pedagogische & didactische 

vaardigheden van de leerkrachten gericht 

op de diversiteit tussen kinderen; 
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Eigenaarschap van leerlingen en ouders 

vergroten door het voeren van reflectieve 

gesprekken na instructie of gemaakt werk.  

We maken een start met de leerkracht-kind-

oudergesprekken; 

Inzet specialisten,  leerkrachten die een 

speciale opleiding gevolgd hebben en 

kennis en vaardigheden met leerkrachten 

delen. We hebben specialisten op het 

gebied van rekenen, motoriek, 

begaafdheid, ICT, pedagogiek en didactiek; 

Betrokkenheid en participatie van ouders 

vergroten d.m.v. ouderpanelgesprekken 

(i.s.m. MR-OV); 

Verder inrichten van Spelen, leren doen, 

door doelgericht te werken en spelen aan 

de hand van thema's; 

Het toepassen van executieve functies zoals; 

werkmotivatie, betrokkenheid, time 

management etc structureel in ons 

onderwijsaanbod vastleggen. 

Hierbij speelt Cultuuronderwijs een 

belangrijke rol. Niet alleen het kijken en 

maken van kunst is hierbij belangrijk maar 

ook willen we kinderen activiteiten 

aanbieden die gericht zijn  op creativiteits- 

en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Komend schooljaar zijn er ook drie 

vakdocenten aanwezig: 

Meneer Rik voor sport, juf Janneke voor 

muziek en juf Marijke voor kunstzinnige 

vorming. 

Ook bouwen we verder aan onze 

samenwerking met Heerma State. Samen 

met onze kinderen gaan we onze 

moestuintjes verder uitbouwen. Dit onder 

begeleiding van onze tuin opa, opa Geert. 

Hierbij willen we hem hartelijk bedanken voor 

de inzet en enthousiasme waarmee hij zowel 

onze kinderen als leerkrachten meeneemt in 

de wondere wereld van de natuur. 

Van de voortgang van onze onderwijs 

doelen gaan we u komend schooljaar op de 

hoogte houden. Onze actieve MR en OV 

spelen hierbij een belangrijke rol als kritische 

vriend. Bent u geïnteresseerd om deze 

bijeenkomsten bij te wonen, alle data staan 

in de kalender die u 6 september van ons 

ontvangt. 

OV de Wending, BEDANKT! 
Wat hebben wij allemaal genoten van 

een geweldige leuke dagje uit! Als je 

het aan de kinderen van groep 1 t/m 3 

vraagt dan vonden zij het rijden in de bus 

het allerleukste.       Iedereen heeft zich 

heerlijk vermaakt in het Springdorp. Zelfs de 

kinderen van groep 5 t/m 8 hebben de 

regenspetters niet gevoeld, in badkleding 

hebben ze genoten van de springkussens en 

glijbanen. 

Dit uitje werd mogelijk gemaakt door de OV. 

Zij hebben contact gelegd met Herstaco 

stadion en taxibedrijf de Groen. Beide 

partijen hebben meegedacht hoe dit uitje 

zo veilig en gezellig mogelijk te kunnen 

organiseren. En dat is gelukt. 

Nogmaals hartelijk dank hiervoor! 

 

TSO zoekt nog hulp! 
Afgelopen schooljaar heeft ons 

basisteam zich enorm ingezet om de 

TSO in goede banen te leiden. Steeds 

zoekende naar mogelijkheden en 

flexibel inspringen waar dat nodig was. 

Volgend jaar gaan we ervan uit dat alles 

weer als “vanouds” wordt opgestart.  

Om voor de kinderen een fijn pauzemoment 

te kunnen verzorgen, zoeken wij nog ouders, 

opa’s en/of oma’s om ons TSO team te 

komen versterken. 

 

Heeft u een moment in de week tijd om 

tussen half 12 en half 1 te komen helpen? 

Stuur dan een mailtje naar 

info@obsdewending.nl met uw naam en 

voorkeursdag. We horen graag van u! 

 

mailto:info@obsdewending.nl
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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. 

We zwaaiden ze uit! 
Afgelopen woensdag zwaaiden we 

deze kanjers van groep 8 met de hele 

school uit. In de avond genoten we 

met zijn allen van een fantastische 

eindfilm en awarduitreiking! 

Lieve bijna brugsmurfen, geniet van jullie 

vakantie en heel veel succes op de 

middelbare! 

 

 

 

 

 

 

 

 


