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Welkom 
In oktober beginnen Hugo en Puk bij 

ons in groep 1. Wij wensen hen veel, 

speel, -leer en werkplezier toe! 

We gaan op schoolreis! 
Jippie, we mogen weer op 

schoolreis!!!!  

Op vrijdag 8 oktober vertrekken we 

met alle kinderen van de Wending 

naar de Efteling.  

Wat is het fijn om de voorpret met elkaar te 

delen. Op school bekijken we alvast de 

plattegrond van de Efteling, we meten 

elkaar op en we bedenken welke route nu 

handig is om te lopen en waar we natuurlijk 

allemaal in willen. 

De kinderen mogen op vrijdag 8 oktober om 

08.30 uur gewoon naar hun eigen klas gaan. 

Helaas kunt u uw kind in de ochtend niet 

uitzwaaien omdat we in verband met de 

maatregelen vanuit de Efteling rondom 

Covid pas later in de ochtend kunnen 

vertrekken. Er zal dus eerst een programma 

in de klas zijn.  

 

Wat neemt uw kind zelf in een rugzakje 

mee?  

- fruit 

- lunchpakketje 

- bidon/fles water 

- snackje voor wat later in de middag 

Let ook nog even op….. 

- geef uw kind gepaste kleding aan en 

goede loopschoenen 

- geld, mobiele telefoons en andere 

waardevolle spullen blijven thuis 

- voor kinderen van groep 7 en 8 is een 

horloge handig 

- geef zelf aan Kober door of uw kind deze 

dag wel of niet gebruik maakt van VSO/BSO 

 

Hoe laat zijn we terug? 

We verwachten dat we rond 18 uur met 3 

gevulde bussen       weer voor school zullen 

staan. 

Wij zullen u via Parro op de hoogte houden 

van onze aankomsttijd.  

Nadat de kinderen hun hesje bij de 

leerkracht hebben ingeleverd mogen ze 

lekker naar huis om bij te komen van een 

dag vol indrukken.  

Wij hopen dat het droog blijft en dat we er 

met zijn allen een fantastische dag van 

gaan maken. 

Namens de MR 
Zoals aangekondigd hebben wij 

tijdens de ALV op woensdag 15 

september jl. met ouders het 

onderwerp “de inloop” besproken. Uit 

de mooie opkomst van 20 ouders bleek dat 

er veel betrokkenheid is rondom dit 

onderwerp. Onder leiding van Simone Senior 

werden er dan ook levendige discussies 

gevoerd over het wel of niet behouden van 

de inloop in zijn gebruikelijke vorm, nu de 

corona maatregelen bijna helemaal 

verdwenen zijn. Graag geven we jullie een 

korte terugkoppeling. 

Zoals de meeste ouders weten, konden alle 

ouders/verzorgers voorheen gebruik maken 

van de ochtend inloop; d.w.z. tussen 8.20 en 

8.30 uur kon je met je kind de klas inlopen, zo 

nodig een persoonlijk contact hebben met 

de leerkracht of met andere ouders en kijken 

naar waar je kind op dat moment mee bezig 

was. Deze punten werden tijdens de 

discussie door de aanwezige ouders dan 

ook als de voornaamste voordelen van het 

behouden van de inloop gezien en als 

waardevol beschouwd. In het bijzonder voor 

nieuwe ouders, hun kleuters en kinderen in 

de onderbouw werd het als fijn ervaren om 

hiermee de schooldag te beginnen. Meest 

genoemde nadeel van de inloop was dat 

het als onrustig werd ervaren (te veel drukte 

in de gangen, rumoer in de klas) en vanaf 

een bepaalde leeftijd ook niet echt meer 

nodig was. 

Uiteindelijk was iedereen het er over eens 

dat de (sociale) voordelen van de inloop 

moeten blijven bestaan, maar dat er ook 

alternatieven zijn om dit te bereiken. 

Gesproken werd onder meer over 
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alternatieve vormen zoals alleen voor de 

onderbouw, of alleen op vaste momenten 

(bijv. voor/na een vakantie), 

meekijkmomenten en 

kennismakingsmomenten bij aanvang van 

het schooljaar en voor nieuwe ouders.   

Na afloop van de discussie heeft de MR een 

gedetailleerde terugkoppeling gegeven 

aan de directie. De directie is blij met de 

feedback en zal zich verder buigen over een 

eventuele continuering van de inloop in zijn 

oorspronkelijke vorm of aanpassing 

daarvan.  

Wij willen de aanwezige ouders bedanken 

voor de gegeven input. Heb je vragen of wil 

je iets met ons delen? Spreek ons dan aan 

op school of stuur een mail 

aan mr.dewending@gmail.com  

 

Wilt u weten wat de MR vorig jaar 

aangepakt heeft? Lees dan hier ons 

jaarverlag. 

Elmar van Erve, Simone Senior en Mandy 

Willems 

5 oktober studiedag (herhaald 

bericht) 

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. 

Kinderboekenweek 
Het thema van de kinderboekenweek 

week van dit jaar is “Worden wat je 

worden wil”, met daarin aandacht 

voor beroepen. Natuurlijk gaan wij 

lekker aan de slag met dit thema in de klas 

en in ons hoekenwerk. Wij openen de 

kinderboekenweek al lekker 2 daagjes 

eerder. Op maandagochtend 4 oktober 

komen we met de hele school bij elkaar om 

te genieten van een spetterend optreden 

van groep 8 en we krijgen ook nog heel 

speciaal bezoek!  

Wij sluiten dit thema af op vrijdagochtend 22 

oktober. Daarover krijgt u later nog meer te 

horen. 

 

 

Uitstapje groep 5 
Gaaf! Volgende week gaan de 

groepen 5 naar het Tongerlohuys.  

Daar maken we kennis met Jet en Jan, 

twee kinderen uit het jaar 1910. Jet en 

Jan komen zelf ook uit Roosendaal! Met het 

project gaan de kinderen ruim honderd jaar 

terug in de tijd. Thema’s zoals kleding, 

wonen, werk, school, voeding, vervoer en 

spel komen aan bod. In het Tongerlohuys 

gaan we ook aan de slag met voorwerpen 

uit de tijd van Jet en Jan, zoals koffie malen, 

sokken soppen, schrijven met een griffel op 

een leitje en een oud spelletje zoals 

bikkelen.   

Een leuk, interessant ochtendje uit!  

Kloppen uw gegevens nog? 
Regelmatig vragen wij aan u of u wil 

controleren via het ouderportaal of uw 

telefoonnummers of adresgegevens 

nog kloppen. Helaas bellen wij 

regelmatig vaste nummers en mobiele 

nummers die niet meer in de lucht zijn. Wilt u 

het nog eens nakijken? U kunt dan gelijk ook 

wijzigingen doorgeven. Daar krijgen wij 

automatisch bericht van. Wijzigingen zijn niet 

direct zichbaar.  Wij proberen wijzigingen 

binnen een week te verwerken. 

Als u vragen heeft m.b.t. inloggen op het 

ouderportaal of parro, dan kunt u deze 

stellen door een mailtje te sturen naar 

ouderportaal@obsdewending.nl  

Op de homepage van onze website vindt u 

onder “oudercommunicatie” een linkje dat u 

naar het ouderportaal leidt of naar de 

webversie van parro. 

mailto:mr.dewending@gmail.com
https://www.obsdewending.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Jaarverslag_MR_20-21.pdf
mailto:ouderportaal@obsdewending.nl
https://www.obsdewending.nl/
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Geen rommel in je trommel 
Wat is het fijn als je kind goed in zijn vel 

zit, op school goed kan opletten en 

veel energie heeft. Met de tips uit het 

boekje dat JOGG Breda heeft 

uitgegeven gaat dat vast lukken. Want als je 

gezond eet en drinkt, voel je je fit, heb je 

meer energie en kun je  beter opletten. 

Daarom zeggen wij: Geen rommel in de 

trommel! 

 

Inloggen op basispoort 
Al onze programma’s die we op school 

gebruiken zijn te benaderen via de 

thuisinlog van basispoort. Soms gebruikt 

uw kind wel eens een programma voor 

extra werk of huiswerk. 

Als het goed is heeft u de nieuwe 

thuisinlogcodes ontvangen. Mocht u het niet 

werkend krijgen of u heeft geen 

thuisinlogcode ontvangen neem dan even 

contact op met de leerkracht van uw kind. 

 

Groene voetstappen 
De afgelopen week hebben we in alle 

groepen genoteerd hoe de kinderen 

naar school gekomen zijn. Dit om de 

aandacht te vestigen op gezond 

bewegen door te voet, met de step of op 

de fiets naar school te komen.  

 

Ook willen we de kinderen leren dat het 

gebruik van de auto minder goed is voor het 

milieu. En daarnaast is het een stuk veiliger 

rondom de school als er minder autoverkeer 

in de buurt van de school is bij het brengen 

en halen. 

De leerlingen uit groep 7 hebben deze week 

de meeste groene voetstappen gezet en 

ontvangen volgende week een kleine 

attentie.  

Fluoractie 
In de week van 18 oktober staat ook de 

volgende verkeersactie weer op stapel. 

Met de fluoractie maken we onze 

kinderen bewust om goed gezien te 

worden op 

weg naar 

school. U 

krijgt via 

Parro nog 

nadere 

info over 

deze actie. 

Pokemonkaarten 
Helaas hebben wij gemerkt, dat het 

meebrengen van Pokemonkaarten 

regelmatig leidt tot onenigheid, het 

buitensluiten van kinderen en voor 

teveel afleiding zorgt. Vanaf komende 

maandag vragen wij de kinderen 

geen Pokemonkaarten meer mee te 

brengen naar school. Aan u vragen wij hier 

ook op toe te zien. Alvast bedankt voor uw 

begrip en medewerking! 

Herfstvakantie 
Op vrijdag 22 oktober begint om 12 u 

de herfstvakantie. We gaan heerlijk 

genieten van hopelijk mooi zonnig 

herfsweer. Graag zien we de kinderen 

uitgerust weer terug op maandag 1 

november. 

 

https://jogg-breda.nl/wp-content/uploads/2021/08/3.-7538-boekje-geen-rommel_westbrabantvoedingscetrum_lr.pdf

