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2022-2023

Het vakantierooster voor 
volgend schooljaar is 
bekend:

Herfstvakantie: 15 t/m 23 
oktober 2022

Kerstvakantie: 24 december 
2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 25 
februari t/m 5 maart 2023

Goede Vrijdag en Pasen: 7 
en 10 april 2023

Meivakantie: 22 april t/m 7 
mei 2023

Hemelvaart: 18 en 19 mei 
2023

Tweede Pinksterdag: 29 mei 
2023

Zomervakantie: 22 juli t/m 3 
september 2023

Overzicht studiedagen volgt 
nog.

Schoolfot ograaf

Op veler verzoek komt er dit 
schooljaar nog een 
schoolfotograaf langs, en wel 
op donderdag 23 juni.

Er zullen zowel groepsfoto's 
als portretfoto's gemaakt 
worden. 

Rieneke Seijts van 
Sgoolfotografie zal de foto's 
maken dit jaar.

STUDIEMIDDAG

AGENDA

agna. 
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   26 t/m 29 mei  Hemelvaartsvakantie

   do 2 juni      Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur uit

   ma 6 juni     Tweede Pinksterdag, kinderen vrij

   vr 10 juni     Bezoek van schrijver Simon van der Geest 

   di 14 juni  19.45 uur MR-vergadering

   do 16 juni    groep 6-7-8B karten

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!

Op donderdag 2 juni hebben wij 
een studiem iddag. Alle 
leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.

Deze middag hebben wij het 3e 
en laatste scholingsmoment 
over hoogbegaafdheid. We leren 
hoe we onderpresteerders 
kunnen signaleren en helpen, en 
hoe we onderpresteren kunnen 
voorkomen.



Deze week zijn we gestart met het laatste blok van De Vreedzame 
School: We zijn allemaal anders.

In deze lessen leren we over overeenkomsten en verschillen 
tussen mensen. We werken aan acceptatie en waardering van de 
verschillen die er tussen mensen zijn op het gebied van 
gewoontes, leeftstijl, geloof, cultuur en sekse. Om goed om te 
kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het 
gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van 
mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op 
deze manier willen we vooroordelen tegengaan.

Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als 
vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.

In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat 
zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. We geven 
de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen 
families en de eigen klas verkennen,interviews afnemen en 
werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. 

Als volwassenen, leerkrachten en ouders, hebben wij een 
voorbeeldfunctie naar de kinderen.

Met de lessen en onze eigen open houding hebben we er alle 
vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, 
omdat ?anders zijn mag?.

EVEN VOORSTELLEN: VREEDZAME SCHOOL

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

Beste ouders/verzorgers van St 

Wulfram,

 

Mijn naam is Kim Wit en in het 

nieuwe schooljaar zult u mij als 

leerkracht tegenkomen in de 

stamgroep 6, 7 en 8. Ik woon in 

Obdam met mijn partner Jim en 

2 zoons Kay (7) en Dex (5). 

De afgelopen 10 jaar ben ik 

werkzaam geweest op de 

Bangert in Andijk en heb daar 

voornamelijk de groepen 6, 7 en 

8 gehad. Soms in een 

combinatiegroep, maar ook in 

enkele groepen.

Ik heb ontzettend veel zin in 

deze nieuwe uitdaging op de St 

Wulfram. Samen met het team, 

de leerlingen en ouders gaan we 

er een leerzaam en stralend jaar 

van maken.

Alvast een hele fijne 

zomervakantie en tot in het 

nieuwe schooljaar.

Kim Wit

 

-Oproep voor nieuwe, enthousiaste

Wulframtoneel ouders

 - Flyer online ouderavond over het puber-

    brein met Steven Pont

  - Zwemvierdaagse 't Woudmeer
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