
 

 

 

 

WINGERDBERICHT - SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Agenda 
 

Maandag t/m 

vrijdag  

21 oktober t/m 

25 oktober 

Herfstvakantie 

Woensdag 30 oktober Luizencontrole 

Maandag 4 november Studiedag team 

Dinsdag 5 november Gespreksavond 

Zaterdag 9 november Concert leerlingen groep 3,4 en 5 

Donderdag 14 november Gespreksavond 

Woensdag 20 november Werkochtend groep 1 t/m 3, deze leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 29 november Pietenochtend groep 1 t/m 4 

Donderdag 5 december Sinterklaasfeest 

 

Nieuwsberichten 
 

Studiedag 4 november 

Vanwege de aanwezigheid van meerdere teamleden op de begrafenis van afgelopen maandag is 

de teamstudiedag niet doorgegaan. Deze studiedag wordt verplaatst naar maandag 4 november. 

De leerlingen zijn dan vrij.  

 

Voorstelling Cadenza 

Ook dit jaar zijn we na de zomervakantie gestart met het project ‘Meer muziek in de klas’. Dit 

doen we in samenwerking met muziekvereniging Cadenza.  

 

In alle groepen wordt op verschillende manieren muziekles gegeven. In groep 3, 4 en 5 ligt de 

aandacht op het zelf muziek maken met een instrument. 

 

Bij het spelen met een instrument hoort ook een concert. Dit concert zal plaatsvinden op zaterdag 

9 november 2019  in de Jachtlust. Het concert is de afsluiting van het project voor de groepen 3, 4 

en 5 en men zal samen spelen met de twee jeugdorkesten van Cadenza Twello. De kinderen van 

de groepen 3,4 en 5 worden aan het eind van de middag bij Jachtlust verwacht. Het concert zal aan 

het begin van de avond plaatsvinden. De precieze tijden krijgt u zo snel mogelijk te weten. 9 

november kunt u alvast noteren in de agenda! 

 

Ouderhulplijst 

Veel ouders op de Wingerd zijn actief betrokken bij vieringen en andere activiteiten. We 

waarderen deze betrokkenheid enorm! Zonder uw hulp kunnen veel activiteiten niet gerealiseerd 

worden. Middels de in te vullen ouderhulplijst heeft u kunnen aangeven voor welke activiteiten u 

zich wilt inzetten. Deze ouderhulplijst is door verschillende ouders ingevuld. Dank daarvoor!  

 



 

Helaas is er bij een aantal inschrijvingen de naam van de ouder(s) niet ingevuld. Heeft u zich wel 

ingeschreven voor de talentochtend en/of sportdag en nog geen bericht ontvangen? Dan kunt u 

dit alsnog via de mail doorgeven aan Wytske Nutma: w.nutma@pcbovoorst.nl 

 

De ouders die zich hebben opgegeven voor de pietenochtend krijgen een maand van tevoren 

bericht van de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4. 

 

Betaling schoolfotograaf 

De schoolfoto’s van het schooljaar 2018/2019 zijn nu alweer een tijdje in uw bezit. De 

betalingstermijn van 30 dagen is inmiddels verstreken en helaas heeft nog niet iedereen de foto’s 

betaald. Willen de ouders die de schoolfoto’s nog niet betaald hebben, dit alsnog doen? Heeft u 

vragen over de betaling? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de fotograaf: 0570-612411 

(bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. 
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