
 

 

 

 

WINGERDBERICHT 8 - SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Agenda 
 

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 
 

Sinterklaas 

Volgende week is het dan eindelijk zover. Dan vieren we op school de verjaardag van Sinterklaas. 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 mogen hun surprises vanaf 8.15 uur in het lokaal brengen.  

Vanaf 8.30 uur staan alle leerlingen in hun eigen vak op het veld. We hopen dat Sint en zijn Pieten 

rond 8.30 uur op school aankomen. We nodigen u van harte uit om samen met uw kinderen 

aanwezig te zijn bij de aankomst van Sinterklaas op school. 

 

Nieuw mailadres medezeggenschapsraad 

Het mailadres van de medezeggenschapsraad is veranderd  in :CBSdeWingerdMR@pcbovoorst.nl 

Kerstwandeling  
Voor woensdagavond 18 december zijn wij druk bezig met het voorbereiden van een 

kerstwandeling. De groepen 1 t/m 8 zullen een uitvoering doen tijdens de wandeling en u 

meenemen in het kerstverhaal. Wij doen deze wandeling in twee rondes. De eerste ronde zal 

starten rond 17:45 uur en de tweede ronde zal starten rond 18:30 uur. De indeling wordt door ons 

gemaakt en volgt zo spoedig mogelijk. Na de kerstwandeling is er tijd en ruimte om gezellig wat te 

drinken met elkaar op het plein. In de uitnodiging volgt nog verdere informatie.  

 
Website 

Het is lastig om de nieuwe website te vinden. We zijn bezig met een oplossing. Hierbij de link naar 

de site: https://dewingerd-pcbovoorst.nl/ 
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