
 

 

 
 

WingWing 1- SCHOOLJAAR 2020/2021 
 

Agenda 
 

Maandag 31 augustus Start schooljaar 

Maandag 

 

Vrijdag 

7 september 

t/m 

 18 september 

U  kunt de informatiefilm in deze weken ontvangen. 

Woensdag 9 september Werkochtend. Groepen 1 t/m 3 vrij! 

Woensdag  30 september Start Kinderboekenweek ‘En toen’ 

Maandag 

 

Vrijdag 

19 oktober 

t/m 

23 oktober 

Herfstvakantie 

Maandag  26 oktober Studiedag, kinderen vrij! 

 

Nieuwsberichten 
 

Start schooljaar 2020-2021 
Afgelopen donderdag hebben we met elkaar de start gemaakt voor het komende cursusjaar. 
Uiteraard zijn onze teamleden hiervoor al bezig geweest met de voorbereidingen voor hun eigen 
groep of eigen werkzaamheden. De lokalen zien er weer tiptop uit en iedereen heeft er weer zin in. 
Goed om te benoemen dat onze teamleden het virus niet hebben en ook niet hebben gehad. 
Uiteraard hebben we wel gesproken over de komende activiteiten en de manier waarop we deze 
vorm kunnen geven, zoals de informatieavond en de startgesprekken. 
De fysieke informatieavond gaat niet door. We hebben ervoor gekozen om een film(pje) per groep 
te maken die we u toesturen in de tweede of derde week die u op uw gemak en op uw tijd kunt 
bekijken. 
Mocht u nog vragen hebben over de gang van zaken in de groep dan kunt deze stellen in Parro. De 
startgesprekken vinden plaats op donderdag 17 en dinsdag 22 september, vanaf 15.30 uur. De 
locatie is het schoolplein. Deze wordt dan in vakken verdeeld, iedere groep krijgt een eigen, ruim 
vak. 

 
De ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 5 zijn net zoals het vorige schooljaar wel welkom op 
het schoolplein bij het wegbrengen van hun kinderen. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 
blijven binnen. De kleuterleerkrachten zullen op het plein de kinderen ontvangen. Omdat het voor 
de kinderen van groep 3 nieuw is om via deze ingang naar binnen te komen, zal juf Ingrid de 
kinderen van groep 3 bij de wipwap op het grote plein opvangen en naar de klas begeleiden. 



 

  
Ouderhulplijst 
Vrijdag ontvangt u de ouderhulplijst digitaal. U kunt hier ‘intekenen’ op activiteiten waarmee u de 
school, het team of de leerlingen kunt ondersteunen. U kunt hierbij denken aan het klaaroveren, 
ondersteuning bij de musical, het meelopen naar de gym met groep 3 en 4 en het meewerken aan 
het jubileum. 
  
Luizencontrole 
Gezien ons beleid vinden er voorlopig geen controles plaats. 
  
Gezinsactiviteit 
Deze wordt uitgesteld. Hopelijk kunnen we deze aan het einde van het cursusjaar door laten gaan. 
  
Junior energiecoach 
Hoe bespaar je thuis zo leuk en gemakkelijk mogelijk energie? Leer het met de Energiecoach, een 
leuk en leerzaam spel. Voor een schoner milieu en een vollere portemonnee. Vijf weken lang 
ontdekken kinderen en ouders dat thuis energie besparen niet ingewikkeld of duur hoeft te zijn. U 
kunt inschrijven tot uiterlijk 27 september. 
Dit is een project van de gemeente Voorst. Meer informatie is te vinden op de 
website: www.juniorenergiecoach.nl 
  
Schoolbibliotheek 
  

OP ZOEK NAAR NIEUWE BIEBOUDER(S)…  
  
Wij zijn op zoek naar nieuwe ouders/grootouders/belangstellenden die helpen met de 
schoolbibliotheek. De kinderen kunnen hier zelfstandig boeken lenen, maar hebben uiteraard 
iemand nodig die ze inspireert en zo nodig een helpende hand biedt. Daarin is een belangrijke rol 
weggelegd voor de biebouder! Vindt u het leuk om met boeken bezig te zijn, wilt u bij kinderen het 
leesplezier stimuleren, dan zoeken we u als vrijwilliger!   
  
Als u daar interesse voor heeft kunt u dit formulier invullen en afgeven bij uw leerkracht. Wij nemen 
dan contact met u op. U kunt ons ook zelf bellen of mailen*.  
  
Hoeveel tijd kost me dat?  

•         Dat hangt ervan af hoeveel tijd u kunt besteden. Wij zijn al blij als u een aantal uren 
beschikbaar bent per week.  

•         De kinderen helpen met boeken zoeken. Boeken opruimen.  

•         De bibliotheek netjes houden.  

http://www.juniorenergiecoach.nl/


 

•         Meedenken om de bibliotheek zo goed mogelijk te laten functioneren.  
  
Wat heeft u er zelf aan?  
U ziet veel moderne kinderboeken en komt erachter welk boeken geschikt zijn voor kinderen van 
verschillende leeftijden.  
U ziet hoeveel plezier kinderen aan boeken kunnen beleven.  
U leert uw eigen school beter kennen.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

FORMULIER INTERESSE BIEBOUDER  

Doet u mee? Of wilt u meer informatie?  
  
Naam:  
  
Tel.:  
  
Mailadres:  
  
Mijn zoon/dochter zit in groep …  
  
U kunt naar onderstaande leescoördinatoren mailen of dit briefje in gevuld afgeven bij uw 
leerkracht.  
  
*  Contact schoolbibliotheek:   
  
Naam biebcoördinator: Daniëlle Bastiaansen; mailadres: d.bastiaansen@pcbovoorst.nl  
 

 


