
 

 

 

 

WINGERDBERICHT - SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Agenda 
 

Maandag 2 september We starten het cursusjaar 2019-2020 

Vrijdag  6 september Klompenfeest 

Donderdag  12 september Informatieavond voor alle groepen 

Dinsdag  17 september Startgesprekken groep 3 t/m 8 

Donderdag  26 september Startgesprekken groep 3 t/m 8 

Woensdag  2 oktober Werkochtend groep 1 t/m 3, deze leerlingen zijn vrij 

Vrijdag  4 oktober Gezinsactiviteit 

Maandag  7 oktober Studiedag team 

Maandag t/m 

vrijdag  

21 oktober t/m 

25 oktober 

Herfstvakantie 

 

Nieuwsberichten 
 

Groepsbezetting leerkrachten 

In de laatste nieuwsbrief is de groepsbezetting voor u te lezen geweest. Hier komt twee 

aanpassingen op. Juf Astrid uit groep twee gaat tot de herfstvakantie de maandag lesgeven aan 

de leerlingen van groep vier.  

 

Na een operatie is juf Marry (remedial teacher en meerbegaafdenspecialist) nog niet in staat om te 

werken op haar donderdag. Meester Stephan Overvelde zal haar taken voorlopig tot de 

herfstvakantie uitvoeren.  

 

Startgesprekken 

U bent gewend om de tijden voor de gesprekken op school te ontvangen via de digitale 

gespreksplanner van Parnassys. Helaas zit deze planner niet meer in het pakket. Voorlopig 

proberen we dit op te lossen door u een link te sturen waarbij u zelf kunt intekenen op tijden en op 

de gespreksdag. Deze link voor de startgesprekken op 17 en 26 september wordt u op 

maandagmiddag om 17.00 uur  toegestuurd met de spelregels. Hoe eerder u inschrijft hoe meer 

mogelijkheden er zijn.  

 

Medezeggenschapsraad 

Aan het einde van het schooljaar ontstaan er twee vacatures voor ouders in de 

medezeggenschapsraad. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u dit kenbaar maken op de 

digitale ouderhulplijst.  

 

 

 



 

Ouderhulplijst 

Hierbij wordt u nogmaals de digitale ouderhulplijst aangeboden. De ouderhulplijst is in te vullen 

via de volgende koppeling; 

 

https://docs.google.com/forms/d/1A9l-bbtSeLbrDeWghZvK6AFAK0OVIhyZP6-JNqWQDoc/edit 

 

Dit kost u ongeveer 3 minuten van uw tijd. We hopen op een grote respons! 

Wilt u deze invullen voor 11 september? Vriendelijk dank hiervoor. 

 

Informatieavond donderdag 12 september 

Hier heeft u op donderdagavond 5 september een uitnodiging van ontvangen.  

  
Schoolregel 1: ‘Het is de bedoeling dat je wacht, met op school komen tot kwart over acht’ 

In de periode tot de herfstvakantie zetten we iedere week 1 schoolregel centraal. Vanaf kwart over 

acht loopt er een teamlid op het schoolplein om toezicht op de kinderen te houden. Eerder vinden 

we dus niet gewenst. Wilt u hier rekening mee houden?  

 

Schooltijden 

Graag willen wij u attenderen op de afspraken over het begin van de dag. 

Vanaf 8.15 uur zijn onze leerlingen welkom op school. Er is dan ook een pleinwacht (teamlid) 

aanwezig.  

 

De deur bij de groepen 1 en 2 is vanaf die tijd open en deze leerlingen mogen door hun ouders naar 

hun eigen groep worden gebracht. De deur bij de hoofdingang gaat om 8.20 uur open voor díe 

ouder(s)/ verzorger(s) die de leerkracht van hun kind(eren) iets willen vragen of ergens over willen 

informeren.  

 

De leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 gaan om 8.25 uur zelfstandig naar binnen. Dan gaat 

ook de eerste bel. Op deze manier kunnen we onze lessen starten om 8.30 uur. Indien nodig 

helpen onze leerkrachten (in het begin) de leerlingen. Zij zijn aanwezig in de groep én in de gang 

om daar waar gewenst onze leerlingen te helpen. Op deze manier werken we gericht aan een 

opbouw in de zelfstandigheid van de kinderen. Wij zijn van mening dat leerlingen al vanaf 6 jaar 

prima hun eigen jas en tas kunnen ophangen. Ook kunnen zij prima –indien nodig- hun lunch uit 

hun tas halen en mee de klas in nemen.  

 

Teamfoto  

Voor de nieuwe website zijn er portret- en groepsfoto’s gemaakt door Yvette Rottink, moeder van 

Fien en Liva. Hier alvast een ‘voorproefje’. 

https://docs.google.com/forms/d/1A9l-bbtSeLbrDeWghZvK6AFAK0OVIhyZP6-JNqWQDoc/edit


 

 
 

 


