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St and van zaken 
rond Corona

Eindelijk, de wereld gaat weer 
open!
Na de voorjaarsvakantie zijn 
nagenoeg alle beperkende 
maatregelen voor het 
onderwijs van de baan. We 
hoeven niet meer in cohorten 
te werken, gespreide 
pauzetijden en looproutes 
kunnen vervallen, ouders 
mogen de school weer in en 
mondkapjes zijn dan niet 
meer verplicht.
We blijven overigens het 
afzetten en ophalen van 
kinderen op het schoolplein 
handhaven.
Wat blijft, is het advies voor de 
leerlingen van groep 6 t/m 8 
om twee keer per week een 
zelftest te doen. Deze 
zelftesten zullen wij voorlopig 
nog blijven verstrekken. Bij 
een besmetting ga je vijf 
dagen in isolatie en mag je 
weer naar school als je 24 uur 
geen klachten meer hebt. 

Int ern begeleider

Wij merken dat de functie en 
taken van onze intern 
begeleider niet altijd helder 
zijn. Onze intern begeleider is 
Stéphanie De Lannée.  Haar 
taak is het ondersteunen van 
de leerkrachten bij 
zorgvragen. Als een leerling 
meer ondersteuning nodig 
heeft dan het reguliere 
aanbod, wordt zij betrokken in 
de hulpvraag en sluit zij aan 
bij gesprekken met u.  U kunt 
ook zelf contact met 
Stéphanie opnemen via Parro 
als u een specifieke zorgvraag 
heeft.

BELEID SOCIALE VEILIGHEID

AGENDA

agna. 

Nieuwsbr ief

Schooljaar  2021-2022  num m er  12

   donderdag 17 feb Tweede rapport mee

   vrijdag 18 feb  Carnaval op school

   19 t/m 27 feb   Voorjaarsvakantie

   dinsdag 1 mrt   Vergadering oudercommissie

   dinsdag 15 mrt   Studiedag, kinderen hele dag vrij

   vrijdag 8 april   Studiedag, kinderen hele dag vrij

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!

De wet Sociale Veiligheid 2015 
geeft aan dat scholen de 
beschikking hebben over een 
plan sociale veiligheid, als 
middel om een veilige school te 
realiseren. Wij hebben dit beleid 
geupdate en herschreven. De 
MR heeft ingestemd met dit 
stuk. U vindt het als bijlage bij 
deze nieuwsbrief, en zal ook op 
de website gepubliceerd 
worden.



In maart organiseren wij 3 open ochtenden voor nieuwe ouders 
met (een) kind(eren) die in 2022 of 2023 4 jaar oud worden.
Op deze ochtenden kunnen nieuwe ouders kennis komen maken 
met onze school. Het gebouw bekijken, de sfeer proeven, vragen 
stellen en voelen of onze onderwijsvisie past bij hen en hun kind.
Kent u in uw omgeving iemand met een 3-jarige peuter? Maakt u 
hen dan attent op onze open ochtenden.
Aanmelden voor één van de open ochtenden op 10, 14 of 23 
maart kan via het mailadres directie.wulfram@skowf.nl. 

DOEKLAS OPEN OCHTENDEN

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

Sinds enkele weken hebben wij 
een Doeklas opgericht in de 
bovenbouw. In deze Doeklas 
bieden we een selecte groep 
kinderen die meer begaafd zijn 
op praktisch gebied, dus goed 
met hun handen kunnen 
werken, de mogelijkheid om 
aan deze onderwijsbehoefte te 
voldoen. Ons onderwijs is vaak 
gericht op het 'hoofd' , hier gaat 
het om onderwijs gericht op 
'handen'.
De Doeklas wordt op de 
maandagochtend 
georganiseerd. We hebben vier 
vrijwilligers van het Repair Café 
bereid gevonden om onze 
leerlingen om de week te 
begeleiden. De andere week 
verzorgen wij vanuit school het 
aanbod.

In de Doeklas gaan de kinderen 
o.a. aan de slag met het 
repareren van kapotte 
apparaten. Mocht u thuis nog 
kapotte spullen hebben die te 
repareren zijn, geef ze mee naar 
school! Denk aan een elektrisch 
apparaat, meubels, fietsen, 
speelgoed maar bv ook kapotte 
kleding en knuffels. Wie weet 
kunnen onze kanjers van de 
Doeklas het repareren.
Dit initiatief is een pilot.  We 
zullen voor de meivakantie en 
de zomervakantie evalueren of 
het ons en onze leerlingen 
oplevert wat we ervan 
verwachten.

-  Beleid sociale veiligheid

http://directie.wulfram@skowf.nl.
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