
 
 

 

 

Juli 2020 

Belangrijke datums  
 

   

M      29    

D      30 Doordraaimiddag, alle kinderen mogen kennismaken met de nieuwe groep en nieuwe leerkracht 

W       1    Penalty schieten               Musical, alleen voor ouders van groep 8  en mini-kamp groep 8 

D        2    Groep 7 en 8 op de fiets naar de Wellerwaard 

V        3 Laatste schooldag, kinderen om 12 uur vrij.                            Start zomervakantie    

                11.30 uur ouders welkom op de parkeerplaats langs de heg op 1,5 meter afstand  

 

Vanuit de directie   
 

 

RAPPORTEN EN GESPREKKEN 

Bijna alle rapportgesprekken zijn geweest. We 

hebben van veel ouders reacties en feedback 

gehad op de leerlingkaart die dit keer in het rapport 

zat. We zullen de feedback gebruiken om de kaart 

verder vorm te geven en het komende half jaar een 

besluit nemen op welke wijze de kaart en het 

huidige rapport gecombineerd kunnen worden. 

 

FORMULIEREN NIEUWE JAAR 

We vragen iedereen de formulieren toestemming, 

medicijnen, overblijf etc voor het nieuwe jaar nog 

voor de vakantie in te leveren.  

 

KALENDER  

De laatste schooldag krijgen alle kinderen weer de 

jaarlijkse kalender mee.  Hierin staat alle 

belangrijke informatie en het datumoverzicht voor 

het nieuwe schooljaar vermeld.  

 

LAATSTE WEEK 

We gaan de laatste  schoolweek in met een aantal, 

deels aangepaste, traditionele activiteiten. 

Doordraaimiddag (kennis maken met de nieuwe 

groep), penaltyschieten en uiteraard afscheid 

groep en van elkaar. Alleen bij het laatste half uur 

op de vrijdagochtend zijn ouders van harte welkom. 

Wilt u op de stoep bij de parkeerplaats blijven staan 

en uiteraard afstand van elkaar houden? Bij 

voorkeur 1 ouder per gezin. We hopen zo toch nog 

een beetje afscheid van groep 8, van elkaar en van 

juf Marijke en meester Joost te kunnen nemen. 

 

ROOSTER VOLGEND SCHOOLJAAR 

Omdat er nog veel onduidelijk is over wat wel en 

niet mag na de vakantie hebben we op 

dorpsniveau besloten om de schooltijden iets aan 

te passen, zodat we voldoende onderwijsuren 

maken maar blijven we wel met een continurooster 

werken. In eerste instantie tot de herfstvakantie. 

De schooltijden in de kalender zijn de reguliere 

schooltijden, die zijn tot de herfstvakantie dus 

niet juist!  

 

Aangepaste schooltijden van 17 augustus  tot 

de herfstvakantie:  

 

8.30 -14.30 uur maandag dinsdag donderdag 

vrijdag  

8.30 – 12.15 uur    woensdag 

 

Groep 1 en 2  maandag en vrijdag tot 12 uur 

Groep 3 en 4  vrijdag tot 12 uur 

  

De kinderen blijven allemaal over, we voorkomen 

zo extra vervoersbewegingen en kunnen door een 

half uur pauze, met de overblijfkrachten, ook de 

teamleden een lunchpauze geven. Aan het 

overblijven tot de herfstvakantie zijn geen kosten 

verbonden. De kinderen die van de BSO gebruik 

maken moeten met de BSO afspraken maken over 

de start om 14.30 uur. Wij hebben op dorpsniveau 

afspraken gemaakt dat Alles Kids hier aan 

meewerkt.  

 

2017 



  

 

 

AFSCHEID 

We wensen Suzanne, Mart, Maarten, Marijn, 

Sylvana, Wessel, Arnout, Maraam, Kashaf, Willem 

en Milou Heel veel succes op het VO! 

En Sibgha heel veel succes op je nieuwe school. 

We gaan jullie missen! 

 

WELKOM 

We mogen bij aanvang van het nieuwe schooljaar 

een aantal nieuwe kinderen welkom heten: 

Groep 1-2 Jeroen,  Mathias, Florian,  Etienne, 

Quinten  en Oliwia  

Groep 3-4 Lamia,  Alexander, Shaheen 

Groep 7 Kiahmer 

 

En natuurlijk meester Ewoud, juf Aafke en juf 

Marieke ook……Welkom op De Wending. 

 

WE WENSEN JULLIE SAMEN MET JE OUDERS HEEL 

VEEL PLEZIER OP DE WENDING 

 

 

TOT SLOT 

Ondanks de afstand, het thuiswerken, het 

spannende en vooral het andere schooljaar, willen 

we iedereen ontzettend bedanken voor het 

vertrouwen in De Wending, alle hulp en 

betrokkenheid en de fijne samenwerking.  

Voor nu een hele fijne vakantie en we zien elkaar 

vol energie, passie en plezier in het nieuwe 

schooljaar. 

 

 

 

 

Vriendelijke groet  
mede namens het team,  
Ella van Essen en  
Sandra van der Tempel 

        
Fijne zomer !! 

     en tot maandag  
 17 augustus  om 8.30 uur 

 

  
 
 
 

Beste ouders, 
 
Zoals eerder aangekondigd wordt een deel van de 
reeds betaalde kosten van een aantal zaken door 
de AV terugbetaald.  
Het betreft schoolreis en/of schoolkamp en 
overblijfkosten vanaf de periode waarin de school 
dicht is gegaan. 
De ouderbijdrage wordt niet verrekend.  
 
Om deze administratieve taak voor de 
penningmeester van de AV zo eenvoudig mogelijk 
te laten verlopen brengen we de kosten in 
mindering op de factuur voor het nieuwe 
schooljaar.  
Dit is in het nieuwe schooljaar op uw factuur terug 
te vinden.  
 
Voor groep 8 geldt deze mindering niet en 
vraagt de penningmeester u haar rekening te 
mailen zodat ze het teveel betaalde bedrag 
voor het schoolkamp en overblijven aan u 
terug te kunnen storten. U kunt uw 
rekeningnummer doorgeven via onderstaand 
mailadres: 
Joliengroothedde@live.nl 
 
 
We hopen u, namens de AV, voldoende te 
hebben geïnformeerd. 
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