
 

 

 

 

WINGERDBERICHT 9 - SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Agenda 
 

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 
 

Kerstwandeling  
Zoals u weet is er op woensdagavond 18 december een kerstwandeling 
rond de school. Graag willen wij u verder informeren over de 
kerstwandeling. Iedere klas is in twee groepen verdeeld. Dit hebben we 
gedaan op de eerste letter van de achternamen. Het is de bedoeling dat 
als u wandelt, u onderweg uw eigen kind(eren) tegenkomt.  
  
Voor de ouders/verzorgers met de achternamen A t/m K: 
Uw kind wordt om 17:45 uur opgewacht in het eigen lokaal door de leerkracht. Hier zullen zij zich 
klaarmaken voor de kerststukjes. U wordt om 17:45 uur verwacht op het grote plein. Om 18:00 uur 
willen wij starten met de eerste groep wandelaars. U hoort ter plekke wanneer u mag starten. Aan 
het eind van de kerstwandeling kunt u op het grote plein een drankje nuttigen. Na de laatste groep 
wandelaars kunt u uw eigen kind ophalen in het lokaal. Dit zal ongeveer rond 18:45 uur zijn.  
  
Voor de ouders/verzorgers met de achternamen L t/m Z: 
Uw kind wordt om 19:00 uur opgewacht in het eigen lokaal door de leerkracht. Hier zullen zij zich 
klaarmaken voor de kerststukjes. U wordt om 19:00 uur verwacht op het grote plein. Om 19:15 uur 
willen wij starten met de eerste groep wandelaars. U hoort ter plekke wanneer u mag starten. Aan 
het eind van de kerstwandeling kunt u op het grote plein een drankje nuttigen. Na de laatste groep 
wandelaars kunt u uw eigen kind ophalen in het lokaal. Dit zal ongeveer rond 20:00 uur zijn.  
  
Voor de veiligheid van uw kind(eren) op deze avond loopt uw kind met de leerkracht mee naar de 
juiste plek op de route en haalt u uw kind weer op in het lokaal. Dit om ervoor te zorgen dat er 
geen kinderen alleen in het donker op zoek moeten naar hun ouders.  
  



 

 
Op vrijdagochtend 20 december viert elke groep het eigen kerstfeest in de klas zonder ouders. Als 
uw kind het leuk vindt om in kerstkleren op school te komen, dan mag dat. Alle kinderen zijn die 
dag om 12:00 uur vrij! 

 
Ziekmeldingen 

We willen u vragen om uw kind(eren) telefonisch ziek te melden en niet via de mail. Dit hoeft u 

overigens maar 1 keer te doen, ook wanneer uw kind meerdere dagen ziek is. Wanneer uw kind 

bijv. op maandag ziekmeldt dan hoeft u dit de dagen er na niet meer te doen. Wilt u ons dan bellen 

tussen 8.00 uur en 8.20 uur? Hartelijk dank.  

 

Communicatie met ouders 

Zoals u weet zijn we op de Wingerd bezig om de communicatie met u als ouders te verbeteren.  

Op dit moment communiceren alle leerkrachten zoveel mogelijk via Klasbord. Aan het eind van de 

week zal iedere groep een uniforme weekplanning toevoegen, waarop u de belangrijkste 

activiteiten kunt vinden voor de week daarop. Daarnaast informeren we u over andere belangrijke 

zaken via het Wingerdbericht. 

We hebben ook een format voor de gespreksavonden ontwikkeld. Verder zijn we bezig met 

vernieuwen van het  protocol ‘aanmelding nieuwe kleuters’. Ook voeren we het gesprek over onze 

bereikbaarheid op het werk en over het maken van foto’s en/ of filmpjes op school door anderen 

dan de teamleden. Hier hoort u binnenkort meer over. Zoals u weet starten we de tweede week 

met Parro en nemen dus afscheid van Klasbord. Hierover informeren we u binnenkort.    

 

We houden u uiteraard weer op de hoogte.  

  
Nieuw mailadres medezeggenschapsraad (herinnering) 
Het mailadres van de medezeggenschapsraad is veranderd  in :CBSdeWingerdMR@pcbovoorst.nl 

 

Website (herinnering) 

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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