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St and van zaken 
rond Corona

Op dit moment zitten alle 
leerlingen thuis omdat het 
kabinet heeft besloten de 
scholen een week voor de 
kerstvakantie te sluiten. Voor 
ons uiteindelijk een geluk bij 
een ongeluk: het lijkt erop dat 
het virus in de laatste dagen 
voor de vakantie behoorlijk 
om zich heen heeft gegrepen 
in de bovenbouwgroepen. Op 
dit moment zijn een 
behoorlijk aantal leerlingen uit 
de groepen 6-7-8 positief 
getest op corona en zitten 
hele gezinnen in quarantaine. 
Veel sterkte daar allemaal 
mee!

Op 3 januari wordt bekend 
gemaakt of de school op 
maandag 10 januari weer 
fysiek mag opstarten. Ik houd 
u in de laatste week van de 
kerstvakantie op de hoogte 
van de  ontwikkelingen. 

Schoolbreed t hem a

Na de kerstvakantie gaan alle 
groepen met een schoolbreed 
overkoepelend thema 
'Wetenschap & Techniek' aan 
de slag. Iedere bouw werkt dit 
brede thema in een eigen 
subthema uit. We starten dit 
thema met een spetterende 
'Mad Science Show', én de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 
kunnen zich inschrijven voor 
een naschoolse wetenschap- 
en techniekcursus! Meer 
nieuws volgt na de vakantie. 

(TERUG VAN) 
ZWANGERSCHAPSVERLOF 
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   maandag 10 jan   eerste schooldag

   woensdag 12 jan  start schoolbreed thema 'Wetenschap

 & Techniek'

   donderdag 3 feb  Ondersteuningsteamoverleg

   woensdag 9 feb    Studiedag, kinderen hele dag vrij

   donderdag 17 feb Tweede rapport mee

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!

Juf Emmelou zou eigenlijk tot de 
kerstvakantie doorwerken, maar 
heeft in goed overleg besloten 
twee weken eerder met verlof te 
gaan. Wij wensen juf Emmelou 
een fijne verlofperiode toe.

Voor juf Sandra zit het 
zwangerschapsverlof er na de 
kerstvakantie op. Zij komt weer 
3 dagen werken in de groepen 
1-2-3, op woensdag, donderdag 
en vrijdag. Op de maandag en 
dinsdag blijft juf Karin nog 
meedraaien.

Veel plezier weer in groep 1-2-3, 
juf Sandra!



Het was even stress en heel hard doorwerken, maar het is gelukt! 
Op donderdag 16 december hebben wij met de hele school 
Kerstmis gevierd. We startten om 08.00 uur met een lekker en 
sfeervol kerstontbijt in alle groepen. Groep 7 heeft de 
kerstmusical opgevoerd voor alle groepen. Deze toppers hebben 
in sneltreinvaart de laatste voorbereidingen voor de musical 
uitgevoerd. Groep 6 organiseerde een gezellige kerstmarkt voor 
het goede doel. Er werden leuke knutsels verkocht, je kon een 
kerstfoto laten maken en er was een loterij met prijsjes. Voor de 
inwendige mens werd goed gezorgd met koffie, thee en 
zelfgebakken lekkernijen. En dat alles werd omlijst met 
kerstmuziek. Er is zo'n ? 270,00 opgehaald door deze kanjers! Dit 
bedrag zal aan KiKa geschonken worden.

Iedereen bedankt voor de flexibele medewerking aan alle 
kerstactiviteiten!

GOED GEDRAG KERSTMIS 2021

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

Op de studiedag van 6 
december j.l. hebben wij 
teambreed het gesprek met 
elkaar gevoerd over gedrag. Wij 
hebben met elkaar in kaart 
gebracht wat voor ons licht 
probleemgedrag is, ernstig 
probleemgedrag en 
grensoverschrijdend gedrag.

Daarbij hebben we met elkaar 
bepaald welke stappen wij 
ondernemen wanneer er 
sprake is van ernstig 
probleemgedrag of 
grensoverschrijdend gedrag. 
Uitgangspunt voor ons 
handelen is dat wij  geloven dat 
gedrag een uiting is. Er ligt altijd 
iets ten grondslag aan gedrag. 
Wat maakt dat een kind doet 
zoals hij doet? Dat proberen we 
ten alle tijden te achterhalen en 
begrijpen. Dat betekent niet dat 
wij een vrijbrief geven voor 
gedrag. Sommig gedrag is echt 
onwenselijk en in bepaalde 
gevallen zelfs onveilig voor 
anderen, en dat dient begrenst 
te worden. We gaan in ieder 
geval sneller en vaker ouders 
informeren en betrekken als er 
sprake is van onacceptabel 
gedrag. Uitgangspunt blijft dat 
we met elkaar in gesprek blijven 
en samen zoeken naar 
manieren om ander gedrag aan 
te leren. Graag ga ik in de 
tweede helft van het schooljaar 
ook het gesprek met ouders 
hierover aan. In welke vorm dat 
wordt, hoort u nog van mij.

-  Een kerstgroet van team St. Wulfram

-  Nieuws van de Westfriese bibliotheken
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