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Welkom 
In mei heten we Quinten en Emily van 

harte welkom bij ons in groep 1. Wij 

wensen hen veel speel, -leer en 

werkplezier toe! 

 

Groep 6 
Afgelopen woensdag hebben wij 

afscheid genomen van juf Monique. 

We danken juf Monique voor haar inzet 

van afgelopen jaren bij ons op de 

Wending. We wensen haar veel succes met 

het zoeken naar een nieuwe uitdaging.  

De afgelopen weken hebben we een 

vacature uitgezet en vervanging bij Leswerk 

aangevraagd. Helaas heeft er niemand 

gereageerd op de vacature. Leswerk heeft 

wel vervanging kunnen inplannen.  

Vanaf maandag 9 mei heten wij juf Seda 

Aycicek welkom. Zij zal samen met juf 

Maartje groep 6 gaan draaien.  

 

TSO team zoekt versterking 

Vier dagen per week wordt tussen de 

middag het buitenspelen begeleid 

door ons enthousiaste TSO-team.  

Twee van onze ouders delen graag hun 

ervaring als TSO-ouder: 

Ik ben Yvonne, moeder van Evy en Sem. 

Sinds drie jaar help ik als vrijwilliger 1x in de 2 

weken bij de TSO 

Van de kleinste kinderen van groep 1 tot en 

met de kinderen van groep 8, voor iedereen 

is het fijn om een half uur buiten te kunnen 

spelen. Als vrijwilliger vind ik het leuk om de 

kinderen waar nodig te begeleiden,  zodat 

ze kunnen  genieten van het buiten spelen. 

Ik ben Georgine , moeder van Jop (groep 8) 

en Max (groep 7). 

Al vanaf groep 1 sta ik elke dinsdag op het 

schoolplein. 

Ik wilde graag weten hoe mijn kinderen zich 

nou voelen op school en wat is nou leuker 

om dit zelf te ervaren. Je ziet de omgang 

met de andere kinderen. Vaak vertellen ze 

je het thuis toch anders of zelfs niet 😉 

 

Daarnaast is het erg leuk om met de 

kinderen te spelen en te begeleiden met 

"conflicten" die ontstaan. 1 middag wat mij 

nog steeds zo bij staat en wat zo geweldig 

was, was het waterpistolen gevecht. Hoe 

leuk was dat! Samen met de kinderen spelen 

en lachen op een hele warme dag in de 

zomer. 

Bent u nu ook enthousiast geworden en wilt 

u zich graag opgeven om ons TSO-team te 

versterken? Dan kunt u dit kenbaar maken 

bij juf Ninette n.vanasselt@obsdewending.nl 

 

MR verkiezingsuitslag 
 Via Parro bent u afgelopen maandag 

geïnformeerd over de procedure en 

de stand van de verkiezingen voor de 

MR. Nogmaals bedankt voor de vele 

stemmen die zijn uitgebracht, maar liefst 

139!! Fijn dat u belang hecht aan een goede 

vertegenwoordiging van ouders in de MR. 

Wij zijn verheugd om Wesley Vriends als 

nieuw MR lid namens de oudergeleding te 

mogen benoemen. Wij wensen Wesley veel 

succes.  

Natuurlijk gaat onze dank ook uit aan de 

andere 2 kandidaten, Marc en Edwin. Wij 

hopen dat hun betrokkenheid bij onze 

school wellicht in de toekomst nog meer 

gestalte kan krijgen op welke manier dan 

ook. Bedankt voor jullie kandidaatstelling!  

Rest ons u namens de MR alvast een goede 

meivakantie toe te wensen.  

MR obs de Wending 

mailto:n.vanasselt@obsdewending.nl
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Oekraïne giro 555 
Wat een prachtig bedrag hebben we 

opgehaald met onze actie voor giro 

555.  

Samen met de 

Lavoor zongen 

wij met de hele 

school een lied 

als steun voor 

Oekraïne. 

Hiermee hebben 

wij een bedrag 

van €594,73 

opgehaald.  

Sportdag 
Donderdag 14 april hebben we 

genoten van een fantastische 

sportdag. De kinderen hebben hun 

talenten in kunnen zetten bij heel veel 

verschillende sporten. Rugby, boksen, tennis, 

free runnen, basketballen en dansen 

kwamen aan bod. Als kers op de taart zat 

het weer ook nog eens mee. Al met al een 

geslaagde dag!  

 

Schoolvoetbaltoernooi 
 Woensdag 13 april hebben de jongens 

en meiden van groep 7 en 8 

meegedaan aan het 

schoolvoetbaltoernooi. Wat hebben ze het 

goed gedaan!  

Ook langs deze weg nogmaals onze enorme 

dank aan alle ouders die hebben geholpen. 

Zonder jullie hulp was het dit jaar echt niet 

gelukt! 

 

 

Belangrijke data 
16 t/m 19 mei Avond wandel 4 daagse  

13 mei Praktisch verkeers examen gr 7  

17 mei bezoek groep 7 en 8 aan de 

Kring 

26 – 27 mei Hemelvaart weekend, groep 1 

t/m 8 vrij 

 

 

 
Hele fijne 

meivakantie! 


