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Welkom 
We heten in januari Lily van harte 

welkom bij ons op de Wending en 

wensen haar veel leer- en speelplezier 

toe! 

Kerstviering  
Even snel schakelen na de 

persconferentie maar het is ons samen 

als team en ov gelukt om uw 

kind(eren) een prachtig kerstfeest te 

bezorgen. In een sfeervol verlichte school 

werden de leerlingen in de eigen klas 

ontvangen. Best spannend zo in het donker 

de school binnengaan…… en wat zagen 

jullie er prachtig uit! De dag werd opgestart 

met het kijken van de diverse kerstwensen 

en kerstgroeten van alle groepen van de 

wending. Hierna zijn we aan de slag gegaan 

om iets moois en tastbaars te knutselen voor 

de bewoners van Heerma State.   

Tussendoor werd er even tijd gemaakt om 

iets lekkers te nuttigen uit de 

eigen kerstbox. Wat een heerlijke verrassing 

wat dat.  Nog even knutselen aan de 

kerstster en al snel was het tijd om de klas 

gezellig te maken voor de kerstlunch. Fijn om 

te zien dat ieder een feestelijke lunch had 

samengesteld. Wat een lekkers stond er 

op tafel!  Zo veel dat sommige dingen echt 

niet meer in onze buikjes pasten.   

Na de lunch zijn de bovenbouw leerlingen 

met al de gemaakte kaarten en knutsels op 

pad gegaan naar de bewoners van Heerma 

State. Blij verrast kwamen deze naar de 

ramen om het vrolijke gezang aan te 

horen en de kaarten in ontvangst te nemen. 

Zowel ouderen als kinderen genoten van dit 

speciale moment.   

Ondertussen hebben de andere leerlingen 

spelletjes gespeeld. Al snel was het tijd om 

op te ruimen en ons klaar te maken voor de 

start van de kerstvakantie. Fijn dat we het 

thema: er zijn voor de ander op deze manier 

invulling hebben kunnen geven.   

Lichtpuntje 
In Ons Ding van december hebben we 

uw aandacht gevraagd voor het 

initiatief van het Lichtpuntje. 

Dit mooie initiatief had als doel om met 

een klein gebaar die gezinnen te bereiken 

die iets extra’s verdienen. En daar hebben 

jullie gehoor aan gegeven!! We hebben 4 

gezinnen blij kunnen maken met een mooi 

bedrag om te besteden aan een cadeautje 

voor de kinderen. 

Wat fijn dat we iets 

voor elkaar over 

hebben en de 

ander, zeker in deze 

moeilijke tijd, niet 

vergeten. 

We willen jullie allen 

bedanken voor de 

medewerking aan 

dit mooie initiatief. 
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Directie Wending en Palet 
Stichting Openbaar Onderwijs West-

Brabant bestaat uit 16 scholen, de 

Wending maakt hier onderdeel van 

uit. Op een van de andere 

basisscholen, basisschool ’t Palet, neemt per 

1 januari 2022 de directeur afscheid. Op dit 

moment is hiervoor een sollicitatieprocedure 

opgestart en heeft men nog geen geschikte 

kandidaat kunnen vinden. 

Tot en met mei 2022 gaat  juf Astrid op 

woensdag en donderdag de directietaken 

op ’t Palet waarnemen. 

Zij zal op dinsdag en vrijdag voor de 

Wending beschikbaar blijven. Op de andere 

dagen wordt zij vervangen door juf Suzanne 

en juf Ninette.  

 

Corona 
Na de verlengde kerstvakantie hopen 

wij weer alle kinderen te verwelkomen 

en gewoon fysiek onderwijs te bieden. 

Afgelopen week hebben de leerkrachten 

hard gewerkt om alle nodige 

voorbereidingen te treffen om na de 

vakantie met de kinderen van start te gaan. 

Op 3 januari a.s. staat een nieuwe 

persconferentie gepland, waarin duidelijk 

wordt of de scholen na de kerstvakantie 

weer open mogen. Wij zullen u via Parro op 

de hoogte brengen wat dit betekent voor 

ons onderwijs vanaf maandag 10 januari. 

 

BOUW 

Voor leerlingen die met Bouw! werken 

is het belangrijk om door te blijven 

oefenen. Ook in de verlengde 

kerstvakantie. Laat ze oefenen met 

Bouw!, maar ook door spelletjes te spelen. 

We hebben een werkblad gemaakt om 

spelenderwijs met letters te blijven oefenen, 

zie Bouw in de kerstvakantie  

 

 

https://mabv.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=1653869e448bd0f&od=3z5893bfec02061363aa14222eb175ef9d&linkDgs=1653869e4489431&repDgs=1653869e44a9c0d

