
 
 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 

 
 
Het was mooi om gisteren eerst met de klassen en daarna met u allemaal op het schoolplein de 
kerstviering te houden en af te sluiten. We willen ook de vader van Jurre en zijn bedrijf “Exito.nl” 
bedanken voor al die mooie lichtjes op het schoolplein. Fijn dat u er bij was. 
en nogmaals: 

Het team van de Wegwijzer wenst u 
Fijne kerstdagen en een gelukkig 

2020 



 

 
 
Ik wil u allemaal hartelijk bedanken voor het mooie afscheid van vorige week donderdag. Thuis 
hebben we nu 5 enorme vazen vol bloemen staan; mijn vrouw is er twee uur mee bezig geweest. ’s 
Morgens hadden alle groepen een programaatje; erg leuk. ’s Middags zijn we als collega’s nog weg 
geweest; het was mooi. Dar ben ik dankbaar voor. Hartelijk dank! 
 
Groepen 1 en 2 
Nu het leerlingenaantal stijgt worden de groepen 1/2a en 1/2b op de maandagochtend niet meer 
samengevoegd na de kerstvakantie. Wel zullen ze 2 keer in de week (op maandag en donderdag) na 
half 11 samen naar buiten gaan; op die momenten is juf Jolanda ambulant. 
 
Onderwijsstaking  
Zoals jullie wellicht in de media hebben vernomen is er een landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 
januari. Op dit moment kunnen wij u nog niet aangeven wat dit voor onze school betekent. Wel 
willen we de data vast onder jullie aandacht brengen voor het geval de school gesloten is op beide 
dagen. We verwachten u hier in de eerste week na de kerstvakantie meer duidelijkheid over te 
kunnen geven 
 
Groep 6 donderdag 
Omdat juf Ingeborg, die van de zomer- tot de kerstvakantie invalleerkracht was van groep 6, in het 
nieuwe jaar een plek op 1 school krijgt binnen PCBO, was ze deze week voor het laatst. Als groep en 
als collega’s hebben we afscheid van haar genomen. We willen haar bedanken voor haar inzet en 
wensen haar een mooie tijd toe op haar nieuwe school. 
 
Parro 
Enige tijd geleden hebben we u gevraagd uw privicyvoorkeuren in Parro bekend te maken. Mag uw 
kind op de foto op facebook of op de website van de school? Heeft u dit nog niet gedaan, dan vragen 
we u dit alsnog te doen. 
 
Van de MedezeggenschapsRaad  
Dinsdag 3 december kwamen wij weer bij elkaar.  Mirthe Top, de interimdirecteur, werd in het 
bijzonder welkom geheten. Zij kwam deze avond kennis maken met de MR. 
Tevens vertelde zij wat haar taak is bij de Wegwijzer de komende periode en wat zij al heeft gedaan 
in de startperiode op de Wegwijzer.  
 
Verder kwamen onder andere de volgende punten ter sprake: 



- Er is een kascontrole gedaan bij zowel de OR als bij de overblijfgelden. Bij beide controles kwamen 
er geen bijzonderheden naar voren. 
- Namens de MR zullen Jannie van der Maaten en Doritha Visscher zitting gaan nemen in de 
sollicitatiecommissie voor het aanstellen van een nieuwe directeur. Tijdens de vergadering zijn er 
diverse zaken besproken, ook met het oog op de vacature die binnenkort uit zal komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de MR 
Doritha Visscher, Voorzitter MR de Wegwijzer 
mrwegwijzer@pcboapeldoorn.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mrwegwijzer@pcboapeldoorn.nl
mailto:mrwegwijzer@pcboapeldoorn.nl

