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We kr i jgen gast en...

Zoals u wellicht weet maakt 
de St. Wulfram deel uit van de 
stichting katholiek onderwijs 
West-Friesland (SKOWF), 
samen met nog 21 andere 
scholen.
Onze stichting kent een 
College van Bestuur en 
diverse stafmedewerkers op 
het gebied van personeel, 
administratie, financiën, ICT 
en huisvesting om alle scholen 
te ondersteunen. Deze 
collega's hebben hun 
werkplek op het hoofdkantoor 
in Wognum.
Dit kantoor gaat ingrijpend 
verbouwd worden, zodanig 
dat deze collega's tijdelijk een 
andere werkplek nodig 
hebben. Op de St. Wulfram 
hebben wij een lokaal 
vrijgemaakt voor deze 
collega's. Ziet u tussen de 
herfst- en kerstvakantie 
'ineens' andere mensen in en 
rond de school? Dan zijn dat 
dus onze collega's van het 
hoofdkantoor.

Tut oren

Op de St. Wulfram vinden we 
het heel belangrijk dat 
kinderen van en met elkaar 
leren. Eén van de manieren 
waarop we daar vorm aan 
geven, is het tutorlezen. 
Leerlingen van groep 8 
begeleiden leerlingen van 
groep 3 en 4 met het 
leesprogramma BOUW! 

 Een mooi voorbeeld van een 
win-win situatie: het lezen van 
de jongere leerling verbetert 
en het geven van uitleg 
versterkt  de prestaties en het 
zelfvertrouwen van de oudere 
leerling. 
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    16 t/m 24 okt Herfstvakantie

  vr 5 november Eerste voortgangsrapportage mee

  wo 10 november Studiedag, kinderen vrij

  di 16 november Ondersteuningsteamoverleg

  di 23 november MR-vergadering 19.45 uur

Groep 8 is vandaag op de fiets 
vertrokken naar Bakkum voor hun 
jaarlijkse driedaagse kamp. We 
wensen ze heel veel plezier en een 
paar onvergetelijke dagen toe!

Meester Stefan heeft 
aangegeven de gymlessen op de 
dinsdag graag voort te willen 
zetten op onze school. 
Aanvankelijk zou hij tot de 
herfstvakantie de lessen 
verzorgen. Wij zijn blij dat 
meester Stefan blijft, gezien het 
enorme tekort aan 
vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs.



Alvast een hele f ij ne 
herfstvakantie toegewenst!
We zien elkaar weer op 
maandag 25 oktober.

EERSTE EVALUATIE HERFSTVAKANTIE

BIJLAGEN

De eerste 8 weken van het 
schooljaar zitten erop.  In deze 
eerste periode hebben we al 
een heleboel zaken opgepakt 
en dingen bereikt waar we trots 
op zijn: een fantastische 
Startweek, mooie en leerzame 
thema's in de groepen 1-2-3 en 
4-5, de eerste successen van 
het gepersonaliseerd leren in 
groep 6-7-8, een goed geslaagd 
schoolkamp met groep 8, de 
muzieklessen van juf Charlotte 
en de (verbeter)stappen die we 
zetten op het gebied van 
leesonderwijs .

De groepen 4-5 en groepen 
6-7-8 vragen een nieuwe 
manier van organiseren en 
samenwerken. De 
onderwijsassistenten en 
leerkrachten vinden steeds 
meer de weg in deze 
organisatie en afstemming op 
de begeleiding van kinderen in 
hun ontwikkeling. Het is een 
nieuwe uitdaging die we met 
elkaar aangaan, met elkaar 
oppakken en onszelf iedere dag 
in blijven verbeteren. We maken 
mooie stappen. 

- Flyer kerstbomen actie Stichting 

  Wensboom Opmeer
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