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Startgesprekken ouder-kind-

leerkracht 
In de week van 27 september staan de 

kind-ouder gesprekken op de 

kalender.   

Dit gesprek is bedoeld om elkaar (beter) te 

leren kennen en om te horen hoe uw kind de 

eerste weken heeft ervaren. Tijdens het 

gesprek bespreken we graag met u hoe wij 

samen uw kind het komende schooljaar het 

beste kunnen begeleiden.  

Na het startgesprek wordt door de leerkracht 

specifieke groepsinformatie via mail of parro 

met u gedeeld. 

Een goed contact met kind en ouders 

draagt bij aan een positieve ontwikkeling 

van uw kind. 

Wij nodigen alle kinderen met (max) 2 

ouders/ verzorgers voor dit gesprek uit. 

Vanaf maandag 20 september kunt u zich 

via Parro vanaf 17 uur inschrijven als u 

meer dan 1 kind heeft. Vanaf 19 uur geldt dit 

voor alle ouders. De inschrijving sluit vrijdag 

24 september om 19 u. 

Wij kijken ernaar uit om u samen met uw kind 

te ontmoeten! 

 

Schoolfotograaf 
Donderdag 23 September komt de 

schoolfotograaf naar school voor de 

jaarlijkse schoolfoto. Deze dag zal er 

een individuele foto genomen worden 

van elke leerling. Daarnaast wordt er van 

iedere groep een 

groepsfoto 

gemaakt en 

worden broertjes en 

zusjes (die op de 

basisschool zitten) 

samen op de foto 

gezet.  We willen u 

vragen de kinderen deze dag 

in  gekleurde  kleding naar school te laten 

komen waarin ze zichzelf prettig voelen. Dit 

geeft de groepsfoto een mooie uitstraling.   

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Luizenpluizen 

Graag doen wij weer een beroep op u 

als luizenpluisouder. Wellicht heeft u dit 

in het verleden in de klas van uw kind 

gedaan. Wij zouden het fijn vinden als 

we weer per klas enkele luizenpluisouders 

kunnen vinden.  

In principe is het de bedoeling dat na iedere 

vakantie alle kinderen worden 

gecontroleerd. U 

kunt zelf met de 

leerkracht een 

afspraak maken op 

welke dag en tijdstip 

dit het beste uitkomt. 

Stuurt u de leerkracht 

van uw kind(eren) 

een mailtje of 

berichtje als u graag 

wilt helpen? 

 

Sjors Sportief en Sjors Creatief 
Joepie, Sjors sportief en creatief gaat 

weer beginnen. 

Sinds februari zijn Sjors Creatief en 

Sportief in Roosendaal samengegaan 

in één digitaal boekje. Hierin vind je dus 

zowel creatief als sportief aanbod. Het 

project is een succesvolle formule om 

kinderen op laagdrempelige wijze met 

diverse vormen van sport en cultuur in 

Roosendaal in aanraking te laten komen, 

zonder direct lid te hoeven worden. Een 

mooie manier om hun talent te ontdekken! 
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De inschrijvingsperiode start op woensdag 22 

september om 14.30 uur. Wees er snel bij, 

want populaire activiteiten zitten helaas zo 

vol. Om de leerlingen de kans te geven zich 

te kunnen inschrijven voor de cursus naar 

keuze, is het handig om het boekje zo snel 

mogelijk door te nemen. Via deze link komt u 

bij het digitale boekje: digitale boekje Er is 

dan voldoende tijd om een keuze te maken 

uit het brede aanbod. 

 

We kunnen dit jaar ook een prijs winnen. 

Onder de groepen van de school met 

(percentueel) de meeste inschrijvingen 

binnen 3 weken na de kick-off verloten ze 

een (gratis!) creatieve en sportieve activiteit. 

Dus wat houd je tegen? 

 

Wij wensen de kinderen heel veel sportieve 

en creatieve momenten toe. 

 

Nieuwe schoolgids 
U heeft in de eerste schoolweek de 

kalender ontvangen. In deze kalender 

kunt u naast de jaarplanning ook 

belangrijke andere schoolse afspraken 

lezen.  Ben u benieuwd naar de visie van de 

Wending dan kun u nu op onze site  de 

nieuwe schoolgids downloaden. De 

schoolgids wordt alleen digitaal verstrekt. 
 

 

 

 

 

Studiedag 
Op dinsdag 5 oktober (Dag van de 

Leraar) zijn alle groepen een dagje vrij. 

Wij gaan op die dag andere OBO-

scholen bezoeken en ideeën met 

elkaar uitwisselen. 

In het Ons Ding van oktober… 
* verslag ALV, ouderbijdrage 

* ouderpanel over de inloop 

* kinderboekenweek 

* uitstapje groep 5 

* onderwijsontwikkeling op de        

   Wending 

 

 

 

 

 

 

 

https://api.tribecrm.nl/public/email/512694ae-c248-4259-a091-916349c7baa8/link?d=aHR0cHM6Ly9jdWx0dXVyZW5zcG9ydHN0aW11bGVyaW5nLm5sL3Jvb3NlbmRhYWwtMjAyMS0yMDIyLyNwYWdlPTE%3D
https://www.obsdewending.nl/onze-school/schoolgids-en-kalender/

