
 

 

 

 

WINGERDBERICHT 6 - SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Agenda 
 

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 

Woensdag  18 december Kerstwandeling 

Woensdag  8 januari Luizencontrole 

Woensdag  22 en 29 januari Talentenworkshops groep 5 t/m 8 

Vrijdag  24 januari Talentenworkshop groep 1 t/m 4 

Vrijdag  7 februari Rapport 

Maandag 10 februari Alle leerlingen vrij, team analyseert toetsen 

Donderdag en 

Dinsdag 

13 en 18 februari Gespreksavonden 

Vrijdag 14 februari Werkochtend groep 1 t/m 3, deze leerlingen zijn vrij 

Vrijdag  21 februari Studiedag team met hele Stichting, alle leerlingen zijn vrij 

Maandag t/m 

vrijdag 

24 t/m 28 

februari 

Voorjaarsvakantie 

 

Nieuwsberichten 
 

Website 

De nieuwe website is klaar!  U vindt de website door op de volgende link te klikken:  

 

https://dewingerd-pcbovoorst.nl.  

 

Er zitten nog een aantal schoonheidsfoutjes in. Deze worden er in de komende periode nog uit 

gehaald. Ook zullen er nog een aantal documenten worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het 

jaarplan 2019-2020 en het schoolplan 2019-2023. Ook moet de kalender nog worden bijgewerkt 

vanaf januari.  

We gaan nieuwsberichten meer delen op de nieuwe website. Hierdoor zal de hoeveelheid 

Wingerdberichten in de toekomst gaan afnemen. U kunt het nieuws ook -mede- volgen op 

Twitter, Facebook en sinds kort ook Instagram.  

 

Sinterklaas  

Wij zijn op zoek naar iemand die interesse heeft in het grimeren van de hoofdpersonen van dit 

feest. U kunt contact opnemen met Arjan Wierenga. Telefonisch (0571-272661), via mail 

(a.wierenga@pcbovoorst.nl) of even binnen komen lopen. De tijd van het grimeren is op 5 

december, ongeveer van 6.45 uur tot 8.00 uur. 

 

https://dewingerd-pcbovoorst.nl/
mailto:a.wierenga@pcbovoorst.nl


 

 

 

Aangezien veel leerlingen donderdag 5 december wat later naar bed zullen gaan, start de les op 

vrijdag 6 december een uurtje later om 9.30 uur. Wij zijn zelf wel om 8.30 uur aanwezig. Mocht 

9.30 uur u niet goed uitkomen dan is uw kind(eren) gewoon van harte welkom om 8.30 uur.  

 

Communicatie 

We willen u bedanken voor de respons op onze vragenlijst over ‘de communicatie met ouders’. Er 

zijn in totaal 60 reacties binnen gekomen. De eerste acties zijn inmiddels al uitgezet. In de 

volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over het plan van aanpak. Het is prettig om expliciet 

feedback te ontvangen. Dit geeft een goede richting om het (nog) beter te doen. 

De vernieuwde website helpt natuurlijk ook om de communicatie beter te laten verlopen.  

 

 


