
 

 

 

Oktober  2020 

Belangrijke datums  
 

     

D  1 Huishoudelijke ouderavond i.c.m. informatiemoment  in de Bantsiliek 20.00 uur. GAAT NIET DOOR 

V       2                                                                                        

                 

M  5     

D  6           

W  7 Afscheid juf Kirsten 

D  8 Afsluiting kinderboekenweek 

V  9           

                HERFSTVAKANTIE VAN 10 TOT EN MET 18 OKTOBER  

M  19    

D  20       

W  21   

D  22   

V  23   Koffie-uurtje 8.30 – 9.30 uur   GAAT NIET DOOR   

                Start wintertijd  

M      26   Deze week ontruimingsoefening  

D       27 

W      28   

D       29    

V       30   

                          

 

 

Wist u dat...  
 

- Alle kinderen genoten hebben van de schoolreis. 

- De busrit voor groep 1 tot en met 6 al een feest was. 

- Het voor groep 1 tot en met 4 wel wat koud en nat was helaas……. 

- Op 22 september het nationale buitenlesdag was. 

- We twee studenten mogen ontvangen. 

- Youri Heerink op donderdag in groep 5 en 6 komt stagelopen. 

- Hij eerste jaars pabostudent is. 

- Beau Oosterkamp op maandag stage komt lopen. 

- ’s Ochtends in groep 1/2 en ’s middags in groep ¾. 

- Zij eerste jaars onderwijsassistent is.   

- Zij op 5 oktober van start gaat. 

- We merken dat een aantal kinderen na de eerste bel op het plein komen. 

- Graag zien we alle kinderen om vijf voor half negen bij hun leerkracht op het plein. 

- We jullie vriendelijk vragen, als u uw kind op het plein brengt, dan niet op het plein te blijven praten maar via de  

                 looproute het plein weer snel te verlaten.  
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Vanuit de directie   
 

De eerste weken van schooljaar 20-21 zitten er 

alweer op. Veel gesprekken met ouders zijn 

geweest, vele energizers en 

groepsvormingsactiviteiten hebben we in de 

verschillende groepen gedaan. We zien dat de 

meeste kinderen inmiddels hun draai hebben 

gevonden in de nieuwe groep, bij de nieuwe 

leerkracht en soms ook in het nieuwe lokaal. 

In de vorige nieuwsbrief schreven we al kort over 

de groei van de school. Een mooie ontwikkeling 

voor de Wending. Sinds jaren gaat het leerling 

aantal in de loop van het schooljaar  over de tachtig 

leerlingen. Deze mooie groei leidt in de onderbouw 

tot een grote kleutergroep. Tot de Kerstvakantie 

zullen we de groep houden zoals het nu is. We zijn, 

samen met team en mr, bezig met een oplossing, 

passend binnen ons gebouw en de mogelijkheden 

om er voor te zorgen dat de ‘drukte’ in de 

onderbouw groep niet te groot wordt. Zodra we een 

definitief besluit hebben genomen zullen we dit 

uiteraard tijdig, rond de herfstvakantie, met jullie 

communiceren.  

 

MAATREGELEN 

Helaas hebben we te maken met verscherpte 

maatregelen rondom het corona-virus. Een aantal 

geplande activiteiten kunnen daardoor niet 

doorgaan, zie  voor  meer informatie verderop in 

deze nieuwsbrief. Vanuit het bestuur hebben we te 

horen gekregen dat we momenteel geen 

bezoekers meer mogen ontvangen, 

oudergesprekken gaan weer via Teams, 

uitzonderingen in overleg. Ook bijeenkomsten van 

het team, scholingen of bijeenkomsten met 

groepen mogen niet doorgaan. Vandaar wij ook 

hebben moeten besluiten een aantal 

bijeenkomsten te annuleren. 

 

OUDERAVOND  

Op 1 oktober gaat de ouderavond niet door. Ook 

het informatiemoment is komen te vervallen. 

Samen met de MR en de AV zijn we in overleg over 

een alternatief om toch informatie te kunnen delen 

en de gelegenheid te geven om vragen te stellen 

over de jaarverslagen, het financiële deel en het 

jaarplan van de school. Via Parro zo spoedig 

mogelijk meer informatie hierover. 

 

 

 

AFSCHEID KIRSTEN 

De eerste periode van het schooljaar heeft Kirsten 

al haar werkzaamheden bij ons op school afgerond 

en overdragen aan Marieke. Het is nu dan ook echt 

tijd om afscheid te nemen. Op woensdag 7 oktober 

neemt Kirsten afscheid van de kinderen. Tijdens de 

ouderavond zouden we dit voor u als ouders 

organiseren, doordat dit komt te vervallen kunt u 

Kirsten op 7 oktober, om 12.15 uur als de kinderen 

naar huis gaan, nog even dag zeggen.  

We willen Kirsten bedanken voor haar inzet voor 

De Wending. We hebben Kirsten de afgelopen jaar 

met veel energie en passie haar IB-

werkzaamheden zien uitvoeren. We wensen haar 

heel veel plezier op de Kring in Nagele. 

Kirsten, dank je wel!  

 

SAMENWERKING  

Voor de vakantie heeft u allemaal de uitslag van de 

peiling omtrent de samenwerking van de beide 

scholen op dorpsniveau ontvangen. Voor nu is er 

uit de peiling gekomen dat er door de MR-en geen 

aanvraag bij het bestuur tot een formele enquête 

wordt gedaan. Wel hebben we als scholen het 

advies gekregen van de MR-en om meer samen te 

gaan werken. De komende periode gaan we met 

de MR, de directies en de teams in gesprek op 

welke vlakken en vooral met welk doel we onze 

samenwerking willen gaan vormgeven. Het doel 

was om tijdens het koffie-uurtje hiervoor  

informatie/input van ouders vragen Omdat het 

koffie-uurtje fysiek niet in school gehouden kan 

worden beraden we ons momenteel over op welke 

wijze we input van ouders kunnen verkrijgen.  

 

SCHOOLTIJDEN 

We waren bijna zover dat we het vertrouwen 

hadden om de schooltijden weer terug te draaien 

naar de reguliere tijden. Helaas is de situatie zo dat 

dit nog niet verantwoord is. Rond 1 november 

zullen we opnieuw bekijken of we blijven werken 

met de tijden zoals nu of dat we weer terug naar de 

reguliere tijden kunnen. Voorlopig dus nog het 

continurooster. 

 

VRAGENLIJSTEN CORONA-THUIS-ONDERWIJS 

Voor de zomer hebben we aan alle ouders 

feedback gevraagd over de periode waarin we 

plotseling met elkaar gedwongen waren om 

thuisonderwijs te verzorgen. Voor iedereen een 

uitdaging! 

We hebben mooie feedback ontvangen, zowel 

punten die  als positief zijn ontvangen en een mooi 



  

aantal aandachtspunten, waarin we het 

thuisonderwijs kunnen versterken. 

Ook hebben we voor de vakantie in de groepen 

aan de leerlingen en aan het team gevraagd wat zij 

als prettig en minder prettig hebben ervaren. Ook 

binnen het bestuur is er aandacht voor de 

evaluatie. Op basis van alle evaluaties hopen we, 

mocht het weer nodig zijn, het onderwijs op afstand 

te versterken.  

 

Zonder opmerkingen van ouders tekort te doen 

hebben we een aantal punten op een rij gezet 

waarin we kunnen versterken: 

-werkboeken en lesboeken direct mee naar huis 

-minder volle weektaak  

-bingokaart in de bovenbouw facultatief 

-niet te ingewikkelde spelletjes 

-gerichtere feedback aan leerlingen geven op het 

gemaakte werk 

-meer instructie momenten  

Daarnaast ook een aantal punten die we willen 

behouden: 

-veel en goed contact met teamleden 

-teamleden reageren snel en adequaat op 

berichten 

-leesboeken en presentjes werden gewaardeerd 

-ondersteuning ib-er werd als positief ervaren 

-informatie vanuit directie en bestuur was duidelijk  

 

We hopen dat de situatie in Nederland ons niet 

weer ‘dwingt’ om volledig over te gaan tot 

thuisonderwijs. Wij nemen bovenstaande feedback 

mee mocht het toch weer nodig zijn. 

 

KINDERBOEKENWEEK 

Komende woensdag openen we met alle kinderen 

de Kinderboekenweek. De juffen en meester 

hebben wat leuks voorbereid bij het thema En toen. 

Daarna zal er de tot aan de herfstvakantie in de 

klassen meer aandacht zijn voor boeken. Er zal 

meer voorgelezen worden en er zullen een aantal 

lessen gegeven worden die in het kader staan van 

een kinderboek. Alles om het leesplezier te 

vergroten! Op donderdag 8 oktober sluiten we met 

alle kinderen de Kinderboekenweek af. De 

kinderen krijgen dan de kans om aan elkaar te 

laten zien wat zij in de klas rondom het thema En 

toen hebben gedaan. 

  

UURTJE FEEST 

Helaas geen bere-gezellig uurtje feest op 4 oktober 

voor De Wending en Uurtje feest samen. De 

richtlijnen geven aan dat school het niet mag maar 

Uurtje Feest wel. We zijn dan ook blij dat de 

commissie van uurtje feest het wel door kan laten 

gaan maar zonder medewerking vanuit school. We 

hopen dit jaar nog samen een mooi ander Uurtje te 

mogen vieren. 

 

Groep 1/2 

 

VOORSTELLING  

Wat was het een leuke voorstelling en wat hebben 

de kinderen goed geoefend. De kinderen hebben 

het boek: Lou naar het ziekenhuis uitgespeeld. Alle 

kinderen hadden een rol tijdens het optreden, het 

liedjes of versje. Het eindresultaat heeft groep 3 tot 

en met 8 mogen bewonderen op vrijdag. De ouders 

hebben de voorstelling kunnen bekijken in Teams. 

De kinderen, en de juf, waren erg tevreden over het 

resultaat.  

 

DOELEN EN HET NIEUWE THEMA  

Door middel van de voorstelling hebben we het 

thema ziekenhuis afgesloten. In overleg met de 

kinderen wordt het volgende thema Ridders en 

kastelen. Dit thema sluit aan bij de 

kinderboekenweek. Hiervan is het thema En 

toen…  

 

 
 

Tijdens dit thema staat de letter R centraal, we 

gaan oefenen met het nabouwen van een 

voorbeeld of bouwen via een aangeboden 

stappenplan, gaan we tellen met 1 erbij of eraf tot 

en met 6 (gr 1) of 12 (gr 2). Op het gebied van taal 

gaan we kenmerken van woorden en zinnen 

bespreken en vragen beantwoorden over een 

verhaal.  

Op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling 

en zelfstandigheid gaan we hulp vragen als dat 

nodig is of zelfstandig taken uitvoeren en we delen 

materiaal met elkaar en we tonen bewondering 

voor wat de ander kan en maakt.  

 

 

 

 



  

NIEUWE LEERLINGEN 

In oktober mogen we een nieuwe leerling 

verwelkomen. Linet Jansen zal de komende weken 

komen wennen. Wij wensen Linet van harte 

welkom in de groep! We hopen dat je een fijne tijd 

tegemoet gaat. 

 

SPEELGOEDDAG 

Vrijdag 9 oktober is het speelgoeddag. De kinderen 

van groep 1 en 2 mogen dan speelgoed mee naar 

school nemen waar die ochtend mee gespeeld kan 

worden. Zouden jullie samen met de kinderen 

willen kijken welk speelgoed het meest geschikt is? 

Bijvoorbeeld speelgoed met veel kleine onderdelen 

of wat kwetsbaar is liever niet mee laten nemen.  

 

 

 

 

THEMA RIDDERS EN KASTELEN 

Zoals hierboven al beschreven gaan we werken 

over het thema ridders en kastelen. Mochten jullie 

thuis materiaal hebben passend bij dit thema zou 

het leuk zijn als de kinderen dit mee naar school 

mogen nemen, bijvoorbeeld voor op de thematafel. 

Graag voorzien van naam zodat het met de juiste 

leerling weer mee naar huis gaat.  

 

 

Groep 3/4 
 

Wat zijn we al hard aan het werk en wat gaat dat 

goed. Groep 3 is druk bezig met het leren van 

woordjes. In kern 3 gaan we het volgende leren:  

 

 
 

REKENEN 

Met rekenen staat blok 2 voor onze neus. Groep 3 

gaat tellen tot 20 en met sprongen van 5. Ook 

maken we kennis met de dubbelen. Daarnaast 

leren de kinderen het biljet van €5,-, geld wisselen 

tot €10,- met euro’s en geld teruggeven tot €10,-. 

Daarnaast wordt er een begin gemaakt met het 

aflezen van de hele uren op de klok. Daarbij zijn we 

druk aan het schrijven en leert groep 3 de letters te 

schrijven die in kern 1 en 2 geleerd zijn, maar ook 

de cijfers worden.  

 

GROEP 4  

Niet alleen groep 3 is hard aan het werk. Ook groep 

4 werkt hard. Zij starten deze maand met blok 2 

van rekenen. Bij hun is aandacht voor handig en 

gestructureerd tellen, getallen verdelen in tienen 

en enen (37 is 3 tienen en 7 enen), springen op de 

getallenlijn, meten met meters en centimeters, 

kennismaken met het biljet van 50 en 100 euro en 

klokkijken in digitale tijden (hele uren). Blok 1 van 

spelling is al klaar en we zijn begonnen aan blok 2. 

In blok 2 leren zij het plankwoord (plank), het eer-

oor-eur-woord (beer, voor, deur)  en het aai-ooi-

oei-woord (haai, mooi, foei). Met schrijven gaat 

groep 4 de start maken met het schrijven met 

hoofdletters. 

Groep 4 is gestart met het tweede thema van taal. 

Dit is het thema ‘Onderweg’. Hier leren we de 

volgende woorden: naderen, de omleiding, 

passeren, de postcode, de woonplaats, arriveren, 

bereiken, de bestemming, de fietstocht en haastig. 

 

DAVINCI 

Komende maand starten we met het tweede thema 

van Da Vinci. Dit is het thema: ‘Samen’.  Wij gaan 

het hebben over de planeet aarde, familie, 

huisdieren en reptielen, vriendschap, licht en 

elektriciteit, bomen en mos en als laatste komt 

Kerst aan de orde. In de klas gaan we een 

thematafel maken. De kinderen mogen materiaal 

meenemen om deze te vullen.   

 

Groep 5/6 

 

TAAL 

We hebben het thema ziekenhuis afgerond en nu 

zijn we Nacht. We gaan dichten in dit thema: de 

nachtdichter. We gaan gedichten lezen, maar 

natuurlijk ook zelf maken. En ze maken kennis met 

rijmsoorten.  Als eindopdracht maken de kinderen 

zelf een gedicht die we aan elkaar gaan 

voordragen. 

Natuurlijk worden er ook hier weer woorden 

geleerd die met het thema de nacht te maken heeft 



  

zoals: aardedonker, dommelen, schemerdonker, 

slapeloosheid, flonkeren, heelal, sterrenbeeld en 

zonsopkomst. En ze kunnen weer oefenen met de 

woorden op de computer, dit kan ook heel goed 

thuis.  

REKENEN 

In groep 5 zijn we druk bezig met Snappet, dit gaat 

steeds beter. De kinderen begrijpen steeds beter 

hoe het werkt en het lukt ze steeds meer om 

genoeg sommen te maken en aan hun eigen 

doelen te werken. De komende periode krijgen de 

kinderen de volgende nieuwe tafels aangeboden: 

6,7,8 en 9. Het blijft heel belangrijk dat de kinderen 

ook thuis oefenen met de tafels. 

Naast de tafels komen de sommen als 518+345 en 

786-59 aan bod. Dit doen we door te springen op 

de getallenlijn. Het is vooral bedoeld dat kinderen 

leren te begrijpen waar getallen op de lijn staan ( 

getalbegrip). Het vergroten van dit getalbegrip 

maakt het rekenen met grotere getallen 

gemakkelijker. 

De kinderen zullen ook aan de gang gaan met 

meten, tijd en geld. We leren de decimeter en we 

gaan wegen met verschillende materialen. Bij de 

klokken oefenen we met de digitale tijd, dit is nog 

best lastig, dus ook leuk om thuis eens wat vaker 

op de digitale klok te kijken.  

 

 
 

Groep 6 zal de komende periode gaan oefenen 

met breuken. Eerst weten wat een breuk is, maar 

ook breuken herkennen. Nu groep 6 het 

getalbegrip goed geoefend heeft op de getallenlijn, 

gaan we ook kijken hoe we cijferend onder elkaar 

kunnen aftrekken.  Dit doen we eerst zonder de nul 

toe te voegen, en later ook met het toevoegen van 

de nul. En we gaan met steeds grotere getallen 

werken: welke getallen vinden we op de getallenlijn 

van 10.000 tot 100.000 

 

SPELLING 

Groep 5: Met spelling zijn we begonnen met blok 

2. We zijn nog steeds aan het herhalen van de in 

groep 4 aangeboden categorieën. We bouwen de 

klankgroepenkaart steeds meer af. Ook oefenen 

we de stappen die ze moeten nemen als ze een 

woord opschrijven: Eerst luisteren naar het woord, 

hardop nazeggen, woord in stukjes hakken ( wat ze 

heel lastig vinden), nadenken en dan pas 

opschrijven.   

In dit blok herhalen we de volgende onderdelen: 

uitbreiding ei-plaat, woorden uw-rijtje, woord met -

eren, -enen, -elen en de uitbreiding van de au 

plaat. 

Met grammatica oefenen we het lidwoord, 

zelfstanding naamwoord, enkelvoud en meervoud. 

Ook leuk om thuis te oefenen door ze spullen te 

laten pakken in het huis ( zelfstandig naamwoord) 

en dan te vragen welk lidwoord erbij hoort. 

Groep 6 herhaalt  de volgende categorieën: 

kilowoord, komma-s-woord, centwoord, komma’s-

meervoud, politiewoord, colawoord, tropisch-

woord. Vooral het bespreken van de regels is erg 

belangrijk. Het langermaakwoord wordt uitgebreid 

met woorden die eindigen op heid en teit.  

 

Werkwoordspelling: 

We herhalen de volgende werkwoordonderdelen: 

herkennen tegenwoordige tijd, herkennen verleden 

tijd, herkennen voltooide tijd en verleden tijd van 

klank veranderende werkwoorden zoals loop-liep. 

 

Grammatica:  

Het hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, 

voorzetsel, persoonsvorm en het onderwerp 

komen aan bod.  

 

DAVINCI 

Met DaVinci zijn we begonnen aan het thema: Het 

begin. We leren hoe alles is ontstaan en plaatsen 

dit op een tijdlijn. We hebben al geleerd dat er 

verschillende theorieën over het ontstaan van de 

wereld zijn en dat de Aboriginals leuke tekeningen 

maakten om hun verhaal te vertellen. We gaan nu 

nog leren dat de wereld bestaat uit platen en dat 

door deze platen o.a. vulkanen en bergen zijn 

ontstaan. Tot slot gaan we inzoomen op het 

ontstaan van leven. 

Met topografie hebben we besloten om eerst de 

provincies op de kaart van Nederland te gaan 

oefenen, voordat we iedere provincie apart gaan 

bekijken. We beginnen met het noorden van 

Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe en 



  

Overijssel. De kinderen zijn al druk bezig met hun 

pitch voor te bereiden en zullen binnenkort de toets 

gaan krijgen.  

 

Groep 7/8 

REKENEN                                                        
Aankomende periode gaat groep 8 werken aan de 
doelen:                                                                                  
Rekenen met procenten en breuken                                       
Rekenen met kommagetallen (vermenigvuldigen, 
delen en omzetten)                                                                         
Groep 7 gaat werken aan de doelen:                      
Delen met rest                                                                
Gewichten naar elkaar omzetten (bv.kg. naar g.) 
Cijferend rekenen (onder elkaar)                    
Oppervlaktes  

SPELLING                                                                                 
In de eerste blokken van elk schooljaar worden de 
eerder aangeboden categorieën herhaald. Deze 
weken ligt de focus op het luchtwoord, 
langermaakwoord (dit zijn woorden die eindigen op 
een d of t. Door het woord langer te maken, hoor je 
een d of een t. Ook zijn we bezig met 
werkwoordspelling (met name stam+t) en 
zinsontleding (persoonsvorm en onderwerp).  

In groep 8 worden de volgende categorieën 
herhaald: lollywoord, tremawoord, militairwoord, 
koppelteken, trottoirwoord, tussen-e, trema 
meervoud en de leenwoorden. Daarnaast wordt er 
geoefend met verleden tijd klankvast werkwoord en 
voltooide tijd klankvast werkwoord. 

We beginnen de spellingles met een vijfwoorden 
dictee. Dit doen we zodat leerlingen steeds weer 
oefenen met de vijf stappen: (1) je luistert naar het 
woord en zegt het na, (2) je hakt het woord in 
stukjes, (3) je denkt na over de verschillende 
categorieën en regels, (4) je schrijft het woord op 
en (5) je controleert wat je hebt opgeschreven.  

De kinderen krijgen ook huiswerk mee voor 
werkwoordspelling. Elke week wordt hier een les in 
gemaakt die de leerlingen zelf nakijken.  

TAAL                                                                
De komende weken staat taal in het teken van 
familie. Elk kind heeft een familieachtergrond, maar 
het traditionele gezin is tegenwoordig lang niet 
altijd de vanzelfsprekende omgeving waarin 
kinderen opgroeien. In dit thema zien we de familie 
in bredere zin. Naast het ‘ouderlijke huis’ waarin je 
opgroeit, zijn dat ook degenen van wie je afstamt. 
Soms zijn je huisgenoten niet degenen van wie je 

afstamt, maar met wie je je wel verwant voelt; de 
nieuwe partner van één van de ouders 
bijvoorbeeld. De kinderen verdiepen zich in 
uitdrukkingen die ontstaan zijn in het familieleven 
en in de herkomst van hun achternaam. Ze 
oefenen met het beschrijven hun gezin en familie, 
maar bespreken ook problemen die in elke familie 
wel voorkomen. Het eindproduct is het schrijven 
van een boeiend en waargebeurd familieverhaal. 

 

DAVINCI                                                                                  
We zijn nog bezig met het thema Vikingen. 
Vikingen hebben grote delen van Europa en de 
wereld bezocht en kwamen ook geregeld in 
Nederland. Ze plunderden veel en daar was men 
in Nederland niet blij mee, waardoor we een goed 
aanknopingspunt hebben voor het bestuderen en 
bespreken van tegenstrijdige historische bronnen. 
Het Noorse geloof, voedsel van de Vikingen en de 
plantengroei van Scandinavië zullen aan bod 
komen. Ook zijn we bezig met de topografie van 
Friesland, Groningen en Scandinavië.  

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

ALLERZIELEN 

Zondag 1 november tussen 18.30 en 19.30 uur is 

er weer de mogelijkheid om een kaarsje aan te 

steken op de begraafplaats om zo alle mensen die 

zijn overleden te gedenken.Het lijkt ons, vanuit het 

dorpsbelang, een mooi idee om zoveel mogelijk 

lichtjes neer te kunnen zetten. Daarbij zou jullie 

hulp erg fijn zijn. Misschien kan er thuis een mooi 

lichtje gemaakt worden welke je dan zelf neer kunt 

bij iemand op de begraafplaats of de urnenmuur. 

Heb je zelf geen kaars, dan kan je een kaarsje bij 

ons komen halen op de begraafplaats. 

Het dorpsbelang. 


