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Welkom 
We heten we Alexander, Emma en 

Lotte van harte welkom bij ons in groep 

1. Wij wensen hen veel speel, -leer en 

werkplezier toe! 

Sinterklaasfeest 
Wat een verrassing, de Sint en zijn 

pieten waren veel te vroeg op school. 

De school was helemaal leeg toen zij 

op school aankwamen. Op zoek naar 

de kinderen hebben ze een rondje door de 

school gemaakt. Uiteindelijk kwamen ze in  

de bibliotheek aan en hebben daar een 

dutje gedaan. Juf Astrid heeft de Sint 

gelukkig ontdekt en hem samen met de 

pieten naar de kinderen gebracht. 

In de gymzaal werd de Sint verwend met 

liedjes, spreekbeurten en de prachtigste 

kunsten. 

Dit jaar waren de surprises in alle groepen 

van een hoge kwaliteit. Met trots hebben 

kinderen de gedichten voorgelezen en de 

surprises voorzichtig uitgepakt. 

We hebben weer genoten van een 

ouderwets gezellig Sinterklaasfeest 

Kerstvakantie 
Donderdag 23 december is de laatste 

schooldag voordat de kerstvakantie 

begint. Op 24 december mogen de 

kinderen al gaan genieten van hun 

kerstvakantie. Graag zien we iedereen weer 

terug op maandag 10 januari.  

Kerstfeest 

Na een gezellig Sintfeest gaan we op 

weg naar kerst. Ondanks alle 

beperkingen willen we hier toch een 

mooie warme invulling aan geven. Het 

kerstfeest zal vooral in het teken staan van: 

“Er zijn voor de ander.” In deze donkere tijd 

willen we graag denken aan onze 

medemens. De oudervereniging en de 

school doen dit samen door te doneren aan 

het Prinses Maxima Centrum die zich ten 

doel stelt alle kinderen met kanker te 

genezen.   

Daarnaast gaan we creatief aan de slag 

voor de bewoners van Heerma State. Deze 

knutsels en kaarten zullen we donderdag 23 

December aanbieden. (in welke vorm is 

afhankelijk van de dan geldende richtlijnen.)  

We zullen het kerstthema openen in de 

eigen klas. Uw kind mag hiervoor op 

woensdag 8 december een klein lichtje (op 

batterijen) meebrengen zodat we sfeervol 

starten.  

De afsluiting van het kerstfeest zal 

plaatsvinden op donderdag 23 December. 

We zullen dan gezamenlijk lunchen in de 

eigen groep. Ook op deze dag mag uw kind 

een klein lichtje meebrengen en feestelijk 

gekleed naar school komen.  

Deze dag zullen de gewone schooltijden 

gelden. Op donderdag 23 december om 

14.30 start de kerstvakantie.  

We wensen u allen alvast een fijne warme 

decembermaand toe!   

Lichtpuntje voor de ander 
December moet een feestelijke maand 

zijn voor iedereen. Maar gezinnen in 

een (financieel) lastige situatie ervaren 

die donkere dagen voor Kerst als 

loodzwaar. Wij geloven dat we daar samen 

verlichting in kunnen brengen.  

 

OBS De Wending wil met een klein gebaar 

die gezinnen bereiken die iets extra’s 

verdienen. Daarbij hebben wij jullie hulp 

nodig. Welk gezin gun jij een lichtpuntje? 

Meld ze aan via  

a.deschutter@obswending.nl  

 

Genomineerde gezinnen maken kans op 

een cadeaubon. Zo kunnen zij zelf kopen 

waar behoefte aan is. Belangrijk om te 

mailto:a.deschutter@obswending.nl
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weten is dat alleen Astrid de Schutter op de 

hoogte van de genomineerden, de 

gezinnen blijven verder anoniem. Wie gun jij 

een lichtpuntje? 

Zo werkt het: 

Ken je een gezin dat wat extra’s verdient? 

Nomineer ze dan via bovenstaand 

mailadres. 

Gezinnen blijven anoniem, alleen Astrid de 

Schutter weet om welke gezinnen het gaat. 

Kan je wat missen? Maak een donatie over 

via Schoolkassa. Het bedrag is zelf in te 

vullen en wordt besteed aan 

cadeaubonnen. 

U ontvangt hiervoor binnenkort via de 

berichtenservice van Parro een betaallink. 

Astrid de Schutter zorgt voor de uitreiking 

van de cadeaubonnen. 

De actie loopt tot 21 december 2021.  

Samen maken we december een 

feestmaand voor iedereen. 

Team en OV  OBS De Wending 

 

Voorstellen nieuwe leden OV 
Hallo allemaal, 

Bij deze wil ik mij even voorstellen als 1 

van de nieuwe leden van de OV, mijn 

naam is 

Conny van 

der Zijden, 

getrouwd met 

Dimitri en onze 

dochter Philly 

zit bij juf Vera 

in groep 3B.  

 

Ik heb sinds 

Philly op 

school zit, van februari 2019 af, al gelijk veel 

willen helpen op school, zo ben ik 

aangesloten bij de TSO en heb ik regelmatig 

geholpen in de klas met allerlei activiteiten 

(toen dat nog allemaal mocht). 

Doordat ik in de zorg werk/werkte kon ik ook 

regelmatig wat makkelijker vrij nemen om 

mee te gaan met uitjes of in de klas te 

komen helpen. Per 1 december heb ik 

echter een nieuwe baan met vaste 

werkdagen dus zal ik dat wat minder kunnen 

doen en ook met de TSO zal ik niet meer 

kunnen helpen. Omdat ik het fijn vind 

betrokken te zijn bij de school heb ik 

besloten bij de OV aan te sluiten. 

Over mijzelf: ik doe aan hardlopen en heerlijk 

kneuterig haken, dit zijn echt mijn eigen 

momentjes. Met ons gezinnetje doen we 

regelmatig allerlei spelletjes of een fijne 

wandeling en we hebben pas geleden het 

“geocachen” ontdekt, een app op de 

telefoon met schatten die verstopt liggen in 

bijvoorbeeld het bos of de wijk waar je 

woont. Erg leuk om te doen. 

Verder hangen we ook regelmatig gewoon 

heerlijk een dag op de bank met de tv aan 

en zijn we lekker lui. 

Ik heb veel zin om aan te sluiten bij de OV en 

hoop er veel voldoening uit te kunnen halen. 

Groetjes Conny van der Zijden  

 

Hallo, mijn naam is Sandra Westerkamp, 

moeder van Wes (groep 1/2b) en Sonny 

Jones (opvang Dolfijn) en tekstschrijver van 

beroep. Bijna 20 jaar geleden vertrok ik uit 

Roosendaal voor studie, werk en avontuur 

naar de randstad. Sinds augustus ben ik 

weer ‘thuis’, drie Amsterdamse mannen 

rijker. Gezondheid, plezier en het kind zo lang 

mogelijk kind laten zijn, vind ik belangrijke 

thema’s. Met mijn enthousiasme en 

creatieve ideeën hoop ik de 

oudervereniging te versterken. Heb je 

vragen of ideeën, spreek me dan gerust 

aan. 

Hoi, ik ben Natasja Loos. Ik ben de mama 

van Jacco en Iris. Jacco is 9 jaar en zit op De 

Fakkel (speciaal onderwijs) en Iris is 6 jaar en 

zit op De Wending in groep 1/2b. Ik werk als 
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thuishulp bij Axxicom. Mijn hobby’s zijn in het 

bos wandelen, lezen en puzzelen. Ik ben bij 

de OV gekomen, omdat ik meer betrokken 

wil zijn bij De Wending. Het lijkt me leuk om 

meer mee te helpen met verschillende 

activiteiten. 

Maatregelen Corona 
Afgelopen weken hebben we allemaal 

weer laten zien dat we ons flexibel 

kunnen opstellen. Waarvoor dank. 

Vanuit Rijksoverheid ontvangen we met 

enige regelmaat aangepaste 

maatregelen die we vervolgens volgens 

afspraak toepassen. 

De komende weken, tot de 

persconferentie van 14 december, 

houden we ons aan de basisregels. 

 

1. Leerlingen van de groepen 6,7 en 8 

dragen mondkapjes. De leerlingen van 

de groepen 6 t/m 8 word dringend 

geadviseerd een mondkapje te dragen 

als zij over de gang lopen.  

2. Leerkrachten doen thuis tweemaal per 

week een zelftest. De leerlingen van 

groep 6,7 en 8 wordt dringend 

geadviseerd om thuis tweemaal per 

week en zelftest te doen. De school 

verstrekt binnenkort zelftesten voor de 

leerlingen in groep 6,7 en 8. 

3. Leerlingen met milde klachten (zoals 

verkoudheid) blijven nu ook thuis. Er kan 

een zelftest worden afgenomen of u kunt 

uw kind testen bij de GGD.  

Wordt uw kind niet getest? Dan mag uw 

kind pas weer naar school als hij/zij ten 

minste 24 uur volledig klachtenvrij is. In 

het geval van bekende chronische 

luchtweg- of verkoudheidsklachten, 

astma of hooikoorts zonder 

koorts/benauwdheid mogen leerlingen 

van de basisschool wel naar school 

komen. 

4. Ouders/verzorgers komen in principe niet 

de school binnen. Alleen ouders die 

ondersteunen bij de tussenschoolse 

opvang (tso). 

Het kan nog steeds voorkomen dat 

individuele scholen tijdelijk dichtgaan, 

omdat de lokale GGD dat adviseert.  

Ook kan het voorkomen dat we het fysieke 

onderwijs niet meer georganiseerd krijgen 

omdat bijvoorbeeld leraren in quarantaine 

moeten. Zoals u van ons gewend bent 

geven we in die gevallen onderwijs op 

afstand.  

Schoolontwikkeling 
Ondanks dat we de afgelopen weken 

wederom in een bijzondere situatie 

verkeren, blijven wij op de Wending in 

ontwikkeling. Dit doen we onder 

andere door de groepen te bezoeken en 

middels feedbackgesprekken de 

leerkrachten te versterken of coachen op 

pedagogische en didactische 

vaardigheden.  

Daarnaast volgen het MT en de stuurgroep 

ook coaching op gebied van Leidinggeven 

aan veranderprocessen.  

De diverse Leerteams staan ook niet stil en 

hebben inmiddels ook al kleine successen 

gevierd: 

Begeleiding op Maat (BOM): Doelgericht 

spelen, leren en doen a.d.h.v. de weektaak. 

Toekomstgericht onderwijs (TGO): Spelen, 

leren en doen in de hoeken vanuit 

beredeneerd aanbod. 

Communicatie en Relatie (C&R): Start 

gemaakt met het voeren van kind-

oudergesprekken, Onderzoek werken met 

portfolio i.s.m. BOM 

Bij dit alles ontvangen wij ondersteuning door 

Anouk Brouns, Marcel van As en Marc 

Cobben van Edux en Hans Leistra van Irisz. 

 

 

 

 

 


