
 

 

 

 

WINGERDBERICHT 7 - SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Agenda 
 

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 
 

Nieuwe bouwcoördinator 

Juf Alka is na een interne procedure benoemd tot bouwcoördinator van groep 4 t/m 8. Meester 

Daniel is de bouwcoördinator van groep 1 t/m 3.  

 

Mailchimp 

Voor het versturen van de nieuwsbrief via Mailchimp hebben wij van u akkoord nodig, dat uw 

gegevens (mailadres, voor- en achternaam) gedeeld worden met de 

webdesigner.(www.vanbinnennaarbuiten.nl) 

 

Indien u hier niet mee akkoord bent, dan kunt u dit aangeven bij mij persoonlijk of via mail: 

a.wierenga@pcbovoorst.nl 

  

Wat is Mailchimp? 

MailChimp is een handig en professioneel web-programma waarmee je heel eenvoudig 

nieuwsbrieven kunt maken en versturen, met behoud van de lay-out van onze schoo 

 

Communicatie met ouders 

Op dit moment zijn we met name bezig om in kaart te brengen wat we per kanaal communiceren. 

Kanalen zijn: Klasbord, het Wingerdbericht en de mail. We maken concreet wat we via welk kanaal 

met u willen communiceren. 

 

http://www.vanbinnennaarbuiten.nl/


 

 

 

Een ander actiepunt is de overstap van Klasbord naar Parro. Parro is een instrument van 

Parnassys, met dezelfde functionaliteit als Klasbord. Het heeft ook een toegevoegde waarde: u 

kunt uw 10-mintengesprekken zelf inplannen op de door u gewenste tijd en houdt rekening met 

uw privacy. We zullen de overstap maken in de tweede week van januari.  

We maken ook een afspraak over het overzicht van de weekplanning. Dit zal in iedere groep op 

dezelfde manier gaan gebeuren.  

Tot slot geven en ontvangen teamleden van elkaar feedback op hun communicatie met ouders.  

We houden u op de hoogte van de voortgang.  

 

Gebruik tussendeur  

Voor de rust in de school verzoeken we u om geen gebruik te maken van de tussendeur tussen de 

groepen 1 en 2 en de groepen 3 t/m 8. Indien dit verzoek u betreft verzoeken we u nogmaals om 

uw medewerking.  

 

Foto’s website 

Heeft u ook zo genoten van de foto’s op de website? Deze zijn gemaakt door Yvette Rottink, 

moeder van Fien en Liva. Haar website is: www.ziefotografie.nl 

 

 


