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Informatie ouders
OBS de Wending

VOORWOORD

Het nieuwe schooljaar 2021-2022 is aangebroken.
De kinderen zijn het komend schooljaar verdeeld over
10 groepen. Alle kinderen kunnen dit schooljaar weer
met veel plezier leren en spelen.

In deze kalender kunt u precies zien wat er dit 
schooljaar allemaal gaat gebeuren. Tevens vindt u hier
praktische informatie die voor u en uw kind(eren) van
belang kan zijn.

Door omstandigheden kan het wel eens zijn dat er 
geschoven wordt met activiteiten of dat activiteiten niet 
door kunnen gaan. Kijkt u voor de actuele agenda altijd 
in de agenda van Parro.

De schoolkalender en de schoolgids kunt u ook op
onze website vinden: www.obsdewending.nl.
Team, Oudervereniging en Medezeggenschapsraad van
obs de Wending wensen alle kinderen en ouders een
fijn schooljaar!

Lees a.u.b. eerst alle informatie
voordat u deze kalender ophangt!

OUDERVERENIGING

Een enthousiaste groep hardwerkende ouders 
organiseert samen met de leerkrachten de in de 
kalender genoemde activiteiten. Dankzij de vrijwillige 
ouderbijdrage is dit mogelijk! De ouderbijdrage op 
de Wending bedraagt € 139,10. U krijgt aan het begin 
van het schooljaar via Parro een betaalverzoek om de 
ouderbijdrage te voldoen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden 
de ouders geïnformeerd over de opbouw van de 
ouderbijdragen en de activiteiten. 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad denkt mee over het school-
beleid en geeft instemming of advies over allerlei zaken 
m.b.t. de school. De data van de MR vergaderingen 
worden bekendgemaakt in Ons Ding.
De leden van de MR zijn:
De ouders worden vertegenwoordigd door:  
Elmar van Erve, Simone Schrier en Mandy Willems.
Personeel worden vertegenwoordigd door:  
Ninette van Asselt , Sandra Sebregts en Ethel Pfeijffer.
Meer informatie treft u aan op de website. Heeft u ook
belangstelling om mee te denken over het beleid van de
school? U kunt een vergadering altijd bijwonen.

ZIEKMELDINGEN

Als uw kind ziek of afwezig is, wilt u dit dan bij voorkeur
vóór 8.30 uur via Parro aan de leerkracht doorgeven?
M.i.v. schooljaar 2021-2022 kunt u voor ziekmeldingen 
gebruik maken van de absentiemelder binnen Parro. 

NIET OP TIJD THUIS ?

In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) kan het voorkomen 
dat uw kind na schooltijd op school dient te blijven om 
bijvoorbeeld werk af te maken. Uw kind is dan uiterlijk 
om 15.00 uur thuis. Mocht het nodig zijn dat uw kind 
langer op school moet blijven, dan brengen wij u 
hiervan telefonisch op de hoogte.  

LEERPLICHT EN HET AANVRAGEN VOOR VERLOF

Een kind van 4 jaar oud is nog niet leerplichtig, maar 
uiteraard is regelmatig schoolbezoek voor het kind van 
groot belang.

Als uw kind 5 jaar is, is uw kind volgens de Wet op 
het basisonderwijs gedeeltelijk leerplichtig. Alleen 
in uitzonderlijke gevallen mag extra verlof verleend 
worden. Voor nadere informatie hierover kunt u contact 
opnemen met de directie. We verzoeken u dringend 
hier rekening mee te houden bij het plannen van 
vakanties en uitstapjes. Het aanvragen van extra verlof 
dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. een bij de directie 
verkrijgbaar formulier. 

Als uw kind 6 jaar is geworden, is uw kind volledig 
leerplichtig. U kunt op onze site onder het kopje 
“Downloads” een verlofformulier downloaden. Het verlof 
wordt volgens de richtlijnen uit bovengenoemde Wet 
toegekend en dient minstens één week voor aanvang 
van het verlof op school ingeleverd te worden. Als uw 
kind zonder geldige reden afwezig is, is de directie 
verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van 
de gemeente Roosendaal. 
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Vriendelijk vragen wij u om het bezoek aan de 
dokter en tandarts na schooltijd te plannen. Als dit 
onverhoopt niet mocht lukken, dient u zelf het kind van 
school te halen of na bezoek weer terug te brengen.

SCHOOLTIJDEN

Groep 1 t/m 8:
maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag: 08.30 uur - 14.30 uur
    
woensdag: 08.30 uur - 12.30 uur
    

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

De Wending 0165-396584
Bestuurskantoor OBO:  0165-548260
Gewestelijke Gezondheidsdienst: 0165-586444

 
STUDIEDAG/VRIJE DAG  
 Groep 1 t/m 8 de gehele dag vrij.
dinsdag 5 oktober 2021 
maandag 6 december 2021 
donderdag 13 januari 2022 
vrijdag 14 januari 2022  
woensdag 13 april 2022 

STUDIEMIDDAG/VRIJE MIDDAG  
 Groep 1 t/m 8 vanaf 12.00 uur 
vrijdag 22 oktober 2021
vrijdag 25 februari 2022
vrijdag 22 april 2022
vrijdag 22 juli 2022

STUDIE/KAMPWEEK  
 Groep 1 t/m 7 gehele week vrij.
maandag 13 juni t/m 17 juni 2022 

VRIJE DAGEN groep 8 
donderdag 16 juni 2022
vrijdag 17 juni 2022
donderdag 21 juli 2022
vrijdag 22 juli 2022

SCHOOLKAMP groep 8
maandag 13 juni 2022
dinsdag 14 juni 2022
woensdag 15 juni 2022

SCHOOLVAKANTIES 2021-2022:

Zomervakantie 2021  26 juli t/m 3 september 2021
Herfstvakantie  25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie  24 december 2021 t/m
 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie  28 februari t/m 4 maart 2022
Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartvakantie  26 en 27 mei 2022
2de Paasdag  18 april 2022
2de Pinksterdag  6 juni 2022
Zomervakantie 2022 25 juli t/m 2 september 2022

GROEPSINDELING

groep 1/2 A: juf Rabia en juf Ruth
groep 1/2 B:   juf Sandra en juf Jorien
groep 3A:   juf Vera 
groep 3B:   juf Mickelle en juf Kim
groep 4: juf Daniëlle 
groep 5A:  juf Faye
groep 5B:  juf Susan en juf Suzanne
groep 6:  juf Monique en juf Maartje
groep 7:  juf Saskia en meneer Björn
groep 8:  juf Ethel

Directie: juf Astrid
Coördinator  
pedagogiek:  juf Suzanne 
Coördinator  
didactiek:  juf Ninette
Onderwijsassistent: juf Arisha
Gymmeneer:  meneer Rik
Muziekjuf:  juf Janneke
Kunstzinnige  
vorming: juf Marijke Maas
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GYM

De kinderen van de Wending gymmen in de gymzaal 
die naast onze school staat. We maken op maandag, 
woensdag en donderdag hiervan gebruik.

Kinderen van groep 1-2 hebben iedere dag 
bewegingsonderwijs op het programma staan en 
gymmen in de speelzaal en soms ook in de grote 
gymzaal.

GYMKLEDING

Voor de gymlessen moeten de kinderen speciale 
gymkleding hebben. Voor de jongens is een 
sportbroekje en T-shirt verplicht en voor de meisjes 
een turnpakje of ook een sportbroekje met T-shirt. 
Gymschoenen met een stevige zool zijn vanaf groep 3 
een must! Kinderen worden in de gelegenheid gesteld 
om te douchen of hun voeten te wassen. Daarom 
moeten de kinderen tevens een handdoek meenemen. 

Alle sieraden moeten voor de gymtijd af gedaan 
worden. Ook de oorbellen!
De groepen 1 en 2 krijgen een gymzak aan het 
begin van het schooljaar, waar zij hun gymkleren en 
schoenen in kunnen doen.

INLOOP

Normaal starten we de dag met de inloop. We vinden 
het fijn dat we de dag samen kunnen opstarten.  
Alleen dit schooljaar 2021-2022 willen we de inloop 
een andere vorm geven. We vinden uw mening daarbij 
belangrijk. Hoe en wanneer dat hoort u nog van ons. 
Tot die tijd mogen alleen de kinderen die net 4 jaar 
geworden zijn, en dus starten in groep 1, met hun 
ouders naar binnenkomen.

SCHOOLSPULLEN

Vanzelfsprekend zorgen wij als school voor heel veel
lesmateriaal en ander verbruiksmateriaal. Zo krijgt ieder 
kind van school een eigen kleurdoos, schaar, gum, grijs 
potlood en liniaal.
De kinderen krijgen ook schrijfmateriaal van school 
waarmee ze in werkboeken en schriften schrijven. 
Vanaf groep 3 t/m 5 schrijven de kinderen met een 
driekantig grijs potlood.
Vanaf groep 6 t/m 8 gebruiken kinderen een driekantige 
blauwe balpen.

Wilt u zelf zorgen voor?:
Vanaf groep 5 één of twee markeerstiften en een 
stevige elastiekmap om het huiswerk in op te bergen.

Tevens krijgen de kinderen van groep 6, 7 en 8 een 
Wending schoolagenda. Gebruik van deze agenda is 
verplicht.

VEILIG NAAR EN UIT SCHOOL 

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 worden zoveel 
mogelijk door de leerkracht begeleid met het naar 
buiten gaan om 14.30 uur.

Om alles goed te laten verlopen, hebben wij uw steun
en hulp hard nodig. Daarom vragen wij u de volgende
regels te hanteren.

• Laat uw kind niet te vroeg naar school gaan.  
Uw kind mag pas om 08.20 uur naar binnen.

• Wacht op uw kind voor school, laat daarbij het 
fietspad vrij en ook het stuk voor de schoolpoort.

• FIETSENSTALLING 
Gezien de beperkte omvang van de fietsenstalling 
mogen alleen kinderen die buiten de wijk wonen en 
de kinderen van de Maisberg, Mosberg (woningen 
bij de vijver) en Heerma van Vossstraat en kinderen 
buiten de wijk op de fiets naar school komen op de 
fiets naar school komen.

 De Wending heeft een eigen fietsenstalling voor 
de school.

 Het gebruik van de fietsenstalling is op eigen risico.
 Alvast bedankt voor uw medewerking: het gaat 

tenslotte om de veiligheid van uw kind(eren).
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HET CONTINUROOSTER OP DE WENDING

In de schoolgids onder het kopje de schooltijden kunt u 
zien dat alle kinderen van 08.30 – 14.30 uur bij ons op 
school aanwezig zijn. Doordat kinderen continu op 
school zijn kunnen de leerkrachten ervoor zorgen dat 
inspannende en ontspannende momenten beter 
verdeeld worden. Hierdoor zullen de kinderen beter 
geconcentreerd zijn en (vooral) blijven. Via onze nieuws-
brief, Ons Ding, blijft u op de hoogte van deze ontwikkeling.

OUDERCOMMUNICATIE

Maandelijks wordt Ons Ding, de nieuwsbrief voor 
ouders, verstuurd via mail. Via de Parro-app delen we 
leuke momenten van de kinderen, vragen we ouderhulp 
en plannen we onze oudergesprekken. Zodra uw 
kind op school komt ontvangt u de accountgegevens 
voor deze app. Tevens vindt u in Parro de complete 
jaarplanning, zo heeft u altijd een overzicht van vrije 
dagen, vakanties en de diverse activiteiten

GEZONDE SCHOOL 

Op een Gezonde School is het prettig leren. Leerlingen 
en leerkrachten gaan op een plezierige manier met 
elkaar om waardoor een veilig en prettig leef- en 
leerklimaat ontstaat. Lichamelijk actieve leerlingen 
scoren aantoonbaar betere leerresultaten! De Wending 
heeft de afspraak gemaakt dat alle kinderen voor de 
ochtendpauze alle dagen van de week fruit mee naar 
school nemen. Voor de lunch nemen de kinderen een 
eigen lunchpakketje en drinken mee. We adviseren om 
bij het samenstellen van de lunch ook te letten op een 
gezonde boterham en een gezond drankje.

OVERBLIJVEN (TSO)

Uw kind blijft samen met de leerkracht over in de eigen
groep. Vanwege het 4 gelijke dagen model gaan de 
kinderen tussen de middag niet meer naar huis. De 
kinderen nemen eigen lunchpakketje en drankje mee. 
Tussen de middag krijgen de kinderen nog wel een half 
uur pauze waarin ze onder begeleiding van een vast 
TSO team lekker buiten kunnen spelen.

In overleg met onze ouderraad, medezeggenschapsraad 
en onze ouderpopulatie hebben we tijdens de 
Algemene Ledenvergadering besloten om een vast 
basisteam samen te stellen.
Het TSO team bestaat per dag uit:
- Een TSO coordinator,
-  Vanuit Kober kinderdagopvang worden er twee 

pedagogisch medewerkers gedetacheerd,
-  Twee vrijwillige ouders, opa/oma.

Op woensdag zijn de kinderen om 12.30 uur uit en gaan
dan thuis eten.
Onze ouders hebben besloten om hier een vrijwillige
ouderbijdrage naast de ouderbijdrage
voor schoolreis en andere activiteiten voor te betalen.
De totale ouderbijdrage bedraagt nu € 139,10.
 

PRIVACY VOORKEUREN

In Parro kunt u uw privacy voorkeuren voor uw kind 
aangeven.  
Deze zijn:
• beeldmateriaal website,
• beeldmateriaal social media
• beeldmateriaal Parro,
• beeldmateriaal nieuwsbrief,
• Deelname aan onderzoeken.

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) 

In onze schoolgids staat vermeld dat Kober in het 
Kwadrant buitenschoolse opvang verzorgt.
Wilt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang 
(zowel vast als flexibel) dan kunt u dit op twee manieren 
doen:
-a- via de website van Kober. Onder het kopje 
AANMELDEN vindt U het aanmeldformulier. 
(www.kober.nl) of
-b- haal een informatiepakketje op bij juf Astrid. 

NASCHOOLS ARRANGEMENT

Houd voor dit aanbod onze nieuwsbrief in de gaten. 
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

35

30 31 1 2 3 4 5

36
1

6
1ste schooldag 
Thema: 
“Groene weken”

7 8 9
MR -OV 
vergadering

10 11 12

37
2

13 14 15
ALV en  
ouderpanel 1

16 17 18 19

38
3

20 21
info-avond 
adviestraject VO 
groep 8

22
MR vergadering

23
Schoolfotograaf

24 25 26

39
4

27
Deze week: 
Groene 
voetstappen
Startgesprekken 
kind-ouder-leer-
kacht, Witte week

28 29 30 1 2 3

September 2021

info@obsdewending.nl www.obsdewending.nl
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

39
4

27 28 29 30 1 2 3

40
5

4
Start thema: 
“Worden wat je 
wil”

5
OBO studiedag  
gr 1 t/m 8 vrij
GMR vergadering

6
Start KBW - 
opening

7 8
schoolreis

9 10

41
6

11 12 13 14 15 16 17

42
7

18
FluorActie  

19 20 21 22
Afsluiting: 
Beroepenmarkt 
Om 12 uur begint 
de vakantie

23 24

43

25
herfstvakantie

26
herfstvakantie

27 
herfstvakantie

28 
herfstvakantie

29 
herfstvakantie

30 31

Oktober 2021

info@obsdewending.nl www.obsdewending.nl
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

44
8

1 2 3
MR vergadering

4 5 6 7

45
9

8 
Start thema:  
“Ik, jij, wij”

9
GMR vergadering

10 11 12 13
Aankomst 
Sinterklaas

14

46
10

15 16 17 18
OV vergadering

19 20 21

47
11

22
deze week: 
voorlopig 
adviesgesprekken 
groep 8

23 24 25 26 27 28

48
12

29 30 1 2 3 4 5

November 2021

info@obsdewending.nl www.obsdewending.nl
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

48
12

29 30 1 2 3
Sinterklaasviering

4 5

49
13

6
Studiedag  
groep 1 t/m 8 vrij

7
GMR vergadering

8 9 10 11 12

50
14

13 14 15
MR vergadering

16 17 18 19

51
15

20 21 22 
Afsluiting: 
Kerstviering

23 24
kerstvakantie

25
1e kerstdag

26
2e kerstdag

52

27
kerstvakantie

28
kerstvakantie

29
kerstvakantie

30
kerstvakantie

31
kerstvakantie

1 3

December 2021

info@obsdewending.nl www.obsdewending.nl
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

52

27
kerstvakantie

28
kerstvakantie

29
kerstvakantie

30
kerstvakantie

31
kerstvakantie

1
Nieuwjaarsdag

2

1

3
kerstvakantie

4
kerstvakantie

5
kerstvakantie

6
kerstvakantie

7
kerstvakantie

8 9

2
16

10 11 12 13
studietweedaagse  
groep 1 t/m 8 vrij

14
studietweedaagse  
groep 1 t/m 8 vrij

15
open dag VO
- Da Vinci College
-  Jan Tinbergen 

College
-  Markland 

Zevenbergen

16

3
17

17
Start thema:  
“Van goej uize”

18 
GMR vergadering

19 20 21 22
open dag VO
-  Markland 

oudenbosch
-  Norbertus Gertrudis 

Mavo

23

4
18

24 25 26
Nationale 
voorleesdagen  
(t/m 5 feb)
MR vergadering

27
OV vergadering

28 29
open dag VO
- Curio Prinsentuin
-  Norbertus Gertrudis 

Lyceum

30

5
19

31 1 2 3 4 5 6

Januari 2022

info@obsdewending.nl www.obsdewending.nl
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

5
19

31 1 2 3 4 5 6

6
20

7 8 9 10 11 12 13

7
21

14
Deze week 
vorderingen-
gesprekken 
periode 1 en 
adviesgesprekken 
groep 8

15 16 17 18 19 20

8
22

21 22
GMR vergadering

23 24 25
Carnavalsochtend
Om 12 uur begint 
de vakantie

26 27

9

28
carnavalsvakantie

1
carnavalsvakantie

2 
carnavalsvakantie

3
carnavalsvakantie

4
carnavalsvakantie

5 6

Februari 2022

info@obsdewending.nl www.obsdewending.nl
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

9

28
carnavalsvakantie

1 
carnavalsvakantie

2 
carnavalsvakantie

3 
carnavalsvakantie

4 
carnavalsvakantie

5 6

10
23

7 8 9
MR vergadering

10 11 12 13

11
24

14 
Start thema: 
“Lekker in je vel”

15 16 17 18 19 20

12
25

21 
Deze week 
verkeersdoolhof 
gr 7
Lentekriebels

22 23 24 25 26 27

13
26

28 
Fitweek

29 30
De Grote 
Rekendag

31 
Theoretisch 
verkeersexamen 
groep 7

1 2 3

Maart 2022

info@obsdewending.nl www.obsdewending.nl
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

13
26

28 29 30 31 1 2 3

14
27

4 5 6 7
OV vergadering

8 9 10

15
28

11 12
GMR vergadering

13 
Studiedag  
groep 1 t/m 8 vrij
schoolvoetbal- 
toernooi

14 15 16 17

16
29

18
2de paasdag

19 20 
IEP eindtoets 
groep 8
MR vergadering

21
IEP eindtoets 
groep 8

22 
Afsluiting: 
Sportdag in de 
ochtend
Om 12 uur begint 
de vakantie

23 24

17

25 
meivakantie

26 
meivakantie

27 
meivakantie

28 
meivakantie

29 
meivakantie

30 1

April 2022

info@obsdewending.nl www.obsdewending.nl
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

17

25
meivakantie

26
meivakantie
Koningsdag

27
meivakantie

28
meivakantie

29
meivakantie

30 1

18

2
meivakantie

3
meivakantie

4
meivakantie

5
meivakantie
bevrijdingsdag

6
meivakantie

7 8

19
30

9 10
GMR vergadering

11 12 13 14 15

20
31

16 
Deze week 
verkeers kunsten, 
Start thema:  
Ter land, ter zee  
en in de lucht
Avond wandel 
4 daagse

17
Avond wandel 
4 daagse

18
MR vergadering
Avond wandel 
4 daagse

19
Avond wandel 
4 daagse

20 21 22

21
32

23 24 25 26
Hemelvaart

27
groep 1 t/m 8 vrij

28 29

22
33

30 31
Scholenmarkt VO 
groep 7

1 2 3 4 5

Mei 2022
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

22
33

30 31 1 2 3 4 5

23
34

6
2de pinksterdag

7 8 9 10 11 12
1e Pinkersterdag

24
35

13
Studieweek  
groep 1 tm 7 vrij
Kamp groep 8
OV vergadering

14
Studieweek  
groep 1 tm 7 vrij
Kamp groep 8

15
Studieweek  
groep 1 tm 7 vrij
Kamp groep 8

16 
Studieweek  
groep 1 tm 8 vrij

17
Studieweek  
groep 1 tm 8 vrij

18 19

25
36

20 21 22
kennismakings-
middag VO  
groep 8

23 24 25 26

26
37

27 28 29
MR vergadering

30 1 2 3

Juni 2022
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

26
37

27 28 29 30 1 2 3

27
38

4 5 6 7 8 9 10

28
39

11
Deze week 
vorderingen-
gesprekken 
periode 2

12 13 14 15
Afsluiting:  
Ter land, ter zee  
en in de lucht

16 17

29
40

18 19 20
afscheidsavond 
groep 8

21
doorschuiven  
groep 1 t/m 7
vrije dag groep 8

22 
Laatste schooldag                         
Om 12 uur begint 
de vakantie 
vrije dag groep 8

23 24

30

25
zomervakantie

26
zomervakantie

27
zomervakantie

28 
zomervakantie

29 
zomervakantie

30 31

Eerste schooldag 5 september 2022

Juli 2022
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