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Welkom 
In november heten we Jules, Nova en 

Dex van harte welkom bij ons in groep 

1. Wij wensen hen veel speel, -leer en 

werkplezier toe! 

Vrijwillige ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage is tijdens 

de Algemene Leden Vergadering op 

woensdag 15 september 2021 voor 

het komend jaar vastgesteld op de 

volgende bedragen;  

Algemene kosten € 2,75 per kind, 

Themadagen € 14,60 per kind  

Schoolreis   € 30,00 per kind  

TSO    € 91,75 per kind   

Subtotaal   € 139,10 per kind  

Eenmalig korting OV€  22,85 –  

Totaal ouderbijdrage 2020-2021 

 €  116,25 per kind  

 

Hoe gaat de school de vrijwillige 

ouderbijdrage innen?  

U krijgt via de berichtenservice 

van Parro een betaalverzoek voor   

€ 116,25 per kind. Via die betaallink kunt u de 

vrijwillige ouderbijdrage makkelijk betalen. U 

ontvangt per kind een berichtje waarin de 

betaallink staat.  

Als 1 ouder de betaallink al heeft gebruikt 

wordt de link op non-actief gezet. Zo loopt u 

niet het risico dat u twee keer de vrijwillige 

ouderbijdrage voor uw kind betaalt.  

We vragen u vriendelijk om uiterlijk 26 

november 2021 de vrijwillige ouderbijdrage 

te voldoen.  

Mocht u nog vragen hebben dan horen we 

dat graag van u.  

 

Met vriendelijke groet, namens de OV en 

Team de Wending. 

Corona up-date 
Afgelopen weken heeft u van ons 

enkele berichten ontvangen waarin we 

aangeven dat de positieve 

besmettingen weer oplopen. We zien 

dat het virus zich niet alleen de bovenbouw 

kinderen en leerkrachten treft maar nu ook 

de jongere kinderen bereikt heeft. 

Via de GGD worden we geïnformeerd en 

ontvangen we algemene informatie brieven 

die we met u delen. 

Kinderen die in quarantaine zijn ontvangen 

van de leerkracht een lespakketje om thuis 

te werken. Leerkrachten hebben dan ook 

een online momentje met de leerling om 

uitleg te geven en van reflectie te voorzien. 

 

Komende periode handhaven we de 

huidige maatregelen zoals het wegbrengen 

en ophalen van uw kind aan de poort. 

Helaas moeten we ook voorzichtig zijn met 

het ontvangen van ouders en externen in de 

school. Dit wordt alleen op afspraak 

toegestaan.  

We moeten nu deze afspraken met elkaar 

maken om ervoor te zorgen dat we niet in 

de situatie terecht komen dat we klassen 

naar huis moeten sturen.  

We hopen dan ook dat u hiervoor begrip 

kunt opbrengen.  

Laten we samen ons aan deze afspraken 

houden zodat we elkaar straks weer in de 

klas kunnen ontmoeten! 

Voor meer informatie zie onderstaande link. 

 

https://informatiehulp.rivm.nl/  

Boekenwurmen gezocht!  
Onze schoolbibliotheek “De Leeswei” 

We zoeken vrijwilligers die kunnen 

helpen met het uitlenen, innemen en 

opruimen van de schoolbibliotheek. De 

dagen en tijden dat we hulpouders zoeken 

zijn: 

Maandag-, woensdag en vrijdagochtend 

08.30 – 09.30 uur. 

Uiteraard kunt u zich ook opgeven voor één 

https://informatiehulp.rivm.nl/


 

 

Ons Ding november 2021 

pagina 3 

van deze dagen. U krijgt van te voren uitleg 

over het systeem en hoe u de leerlingen zo 

goed mogelijk kunt helpen van onze 

leesconsulent Marjolein van Bibliotheek West-

Brabant.  

U kunt zich opgeven bij 

juf Astrid, a.deschutter@obsdewending.nl 

Helpt u mee? Graag tot ziens! 

Leerlingenraad  
We zijn met de raad weer goed van 

start gegaan. 

Er staan twee onderwerpen op de 

agenda: 

1/ De inrichting van het speelplein, 

2/ De inloop. 

Het schoolplein. 

Het speelplein willen we aanvullen met 

speltoestellen etc om het spel op het plein 

positief te stimuleren. Om ideeën op te doen 

hebben we al een bezoekje gebracht aan 

basisschool de Wingerd. Zij hebben dit 

traject al doorlopen en genieten nu van een 

zeer gevarieerd aanbod op het plein. 

Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen hier erg 

fijn spelen. Er is zoveel keuze dat je geen tijd 

hebt om je te vervelen of ruzie te maken. 

 

Komende weken gaan we de klassen in om 

ideeën voor inrichting van het schoolplein 

op te halen. 

Met deze opbrengst maken we dan een 

tekening van wensen en mogelijkheden op 

het plein. 

 Deze presenteren we aan de leerlingen, het 

team, MR en basisschool Lavoor. Hopelijk 

kunnen we in het voorjaar van 2022 genieten 

van een aantrekkelijker plein. 

De inloop. 

De inloop willen we weer graag terug laten 

komen. De MR heeft hier al met ouders over 

gesproken. Wij gaan de komende week met 

alle groepen in gesprek om te horen hoe zij 

de inloop ervaren? Wat wil je doen tijdens 

de inloop? Wat zou je anders willen bij de 

inloop? Op basis daarvan formuleren we 

een advies en presenteren dat aan juf Astrid 

en de MR. 

 

Jeugdprofessional 
Via de gemeente, afdeling Jeugd, zijn 

dit schooljaar Jeugdprofessional Anke 

Buijs en Eline van Gils  aan onze school 

verbonden. Bij hen kunnen zowel 

ouders als leerkrachten terecht met vragen 

over opgroeien en opvoeden van 

kinderen.   

Via de website van de 

gemeente https://roosendaal.nl/jeugd-en-

onderwijs, telefoonnummer 14 0165, of per 

mail a.buijs@roosendaal.nl en eline.van.gils@

roosendaal.nl kunt u onze jeugdproffesionals 

bereiken.   

Daarnaast richten we dit schooljaar een 

aantal keren een inloopspreekuur in, we 

hadden graag willen starten op 11 

november van 8.30-11.30 uur. Echter, gezien 

de aanscherpende richtlijnen en adviezen 

rondom de COVID19 situatie zijn we 

genoodzaakt dit betreffende 

inloopspreekuur te laten vervallen; wel zal de 

JP tussen 8.30-11.30 uur telefonisch 

beschikbaar zijn voor onze school via 

bovengenoemd telefoonnummer.  
 

Coördinatoren Pedagogiek en 

Didactiek 
Op de Wending vinden we dat alle 

kinderen begeleiding op maat 

verdienen, gericht op de brede ontwikkeling; 

hoofd, hart en handen. Vanuit onze 

kernwaarden ‘eigenaarschap, betekenisvol 

en verbinding’ richten we samen met 

kinderen, ouders en ons schoolteam het 

onderwijs in. We bieden onze kinderen zorg 

en de begeleiding die ze nodig hebben om 

in ontwikkeling te blijven.  

Onze coördinatoren Pedagogiek (Suzanne 

Tazelaar) en Didactiek (Ninette van Asselt) 

ondersteunen groepsleerkrachten binnen 

het dagelijkse groepsproces. 

Pedagogiek 

Een veilig pedagogisch klimaat is een 

voorwaarde om goed te kunnen leren. Het 

zorgt ervoor dat kinderen zich prettig en 

veilig voelen op school en in de klas.  

mailto:a.deschutter@obsdewending.nl
https://roosendaal.nl/jeugd-en-onderwijs
https://roosendaal.nl/jeugd-en-onderwijs
mailto:a.buijs@roosendaal.nl
mailto:eline.van.gils@roosendaal.nl
mailto:eline.van.gils@roosendaal.nl
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Groepsdynamiek kan veel invloed hebben 

op prestatie en sfeer. We werken dan ook 

preventief en actief aan het verbeteren van 

het leer- en leefklimaat. Eerder las u 

bijvoorbeeld al over de Groene Weken maar 

ook de inzet van Kanjer en filosofielessen zijn 

concrete voorbeelden. 

Suzanne heeft de afgelopen weken samen 

met de leerkracht een analyse van de groep 

gemaakt door middel van gerichte 

observatie om inzicht te hebben in de 

verschillende individuen en de interactie.   

Van daaruit vinden interventies plaats die 

gericht zijn op directe reflectie op de situatie 

en gedrag van zowel de groep, leerkracht 

als het kind. Een veilig klimaat vraagt daarbij 

om heldere regels en klassenmanagement,  

om begeleiding op maat van kinderen.  

Didactiek 

Wij werken met leerlijnen en stellen 

periodedoelen vast binnen ons thema 

werkplan. Bij het aanleren van nieuwe lesstof 

passen we Expliciete Directe Instructie toe.  

EDI bestaat uit een aantal vaste 

lesonderdelen, aangevuld met technieken. 

Het doel van EDI is om de leerstof succesvol 

aan te leren aan alle leerlingen. Een EDI- les 

heeft vier kenmerken: het lesdoel, controle 

van begrip, leerlingen activeren en de 

lesafsluiting. De afgelopen en de komende 

weken staan deze EDI speerpunten centraal. 

Aan de hand van deze observaties worden 

feedbackgesprekken gevoerd en 

interventies gepleegd. Deze zijn gericht op 

het versterken van deze specifieke 

instructievaardigheden en technieken.  

Door het geven van goede instructies, 

geven wij de kinderen tools mee, die zij 

verder kunnen inzetten o.a. tijdens het 

werken, spelen in hoeken en bij het maken 

van huiswerk.  

 

De leerkracht monitort en anticipeert 

continue op het ontwikkelproces en daarbij 

behorende onderwijsbehoeften van de 

kinderen: hoe nu te komen tot leren, het 

ontwikkelen als persoon met eigen talenten 

en ontwikkelpunten, en het eigen maken 

cognitieve doelen op eigen tempo en 

niveau.  

 

Sinterklaas 
De Sint en z'n pieten komen weer bijna 

aan in Nederland. Wij zijn natuurlijk al 

weer druk bezig met de 

voorbereidingen om de Sint straks op 

het Kwadrant weer te kunnen ontvangen. 
 Bij deze alvast wat informatie omtrent de 

Sinterklaastijd. 
 

Het Sinterklaasjournaal:. 
 Het Sinterklaasjournaal start vandaag 

maandag 8 november om 18:00u op NPO3 

Zapp. 
 We kijken het Sinterklaasjournaal indien 

mogelijk ook met de klas terug met de 

kinderen, maar u kunt het Sinterklaasjournaal 

natuurlijk thuis met de kinderen volgen. 
 

Schoen zetten: 
 Ieder schooljaar mogen wij van de Sint onze 

schoen zetten op school. 
 Wij hebben inmiddels begrepen dat de Sint 

graag wil dat we dinsdag 23 november met 

z’n allen onze schoen zetten. 

Dit betekent dat de kinderen van alle 

groepen (1 t/m 8) dinsdagmiddag aan het 

eind van de middag hun schoen zullen 

zetten samen met de juf of meneer. 
  

Ontvangst Sinterklaas vrijdag 3 december: 

We hopen vrijdag 3 december de Sint en z’n 

pieten weer te mogen ontvangen op school.  

De groepen 1 t/m 4  zullen deze dag gezellig 

allerlei Sinterklaasspelletjes doen in de klas 

en natuurlijk brengt de Sint ook een bezoek 

aan de groep. 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zullen 

na het ontvangst surprise houden in de klas.  

Natuurlijk komt de Sint ook nog wel even op 

bezoek in groep 5! De pieten zullen in de 

hogere groepen zeker ook een kijkje nemen. 

We wensen iedereen alvast een hele fijne 

Sinterklaasperiode! 
 

Met vriendelijke groet, 

namens de werkgroep Sint 
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TSO 
De TSO is na de zomervakantie 

opgestart zoals wij zijn gewend. Dankzij 

de enorme inzet van het gehele 

TSOteam spelen de kinderen elke dag 

in 2 groepen een half uur buiten, daarbij is 

de verdeling onder- en bovenbouw 

gemaakt. Dagelijks staat het TSO team, 

bestaande uit vrijwillige (groot)ouders en het 

basisteam, klaar om een fijn pauzemoment 

te verzorgen. Belangrijk is daarbij dat de 

leerkrachten, het TSO team en de kinderen 

hiervoor samen zorgdragen. Dit doen we 

door: 

 

✓ Inzet van voldoende vrijwilligers; 
✓ Goed contact met de leerkracht, bij 

het halen en brengen van de groep; 
✓ Zorgen voor eenduidige afspraken, 

die zowel gelden in de klas als op het 

plein; 
✓ Regelmatig overleg tussen school en 

het basisteam; 
✓ Samenwerking met de leerlingenraad. 

 

Mocht u belangstelling en tijd hebben om 

ons TSO team/ reserverpool te versterken, 

dan kunt u zich richten tot 

n.vanasselt@obsdewending.nl.  

 

 

mailto:n.vanasselt@obsdewending.nl

