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Groepsindeling en 
form at ie

Op dit moment wordt de 
laatste hand gelegd aan de 
groepsindeling voor 
komend schooljaar. Dit is 
een zorgvuldig proces, 
waarbij we naar diverse 
factoren kijken, zoals 
broertjes/zusjes, verdeling 
jongens/meisjes, 
groepsdynamiek etc. Mede 
doordat er de laatste weken 
enkele nieuwe leerlingen bij 
ons zijn ingeschreven (en er 
wellicht nog wat bijkomen), 
zijn we hier nog niet 
helemaal uit.
Onze formatie voor volgend 
schooljaar is nog niet 
helemaal rond. De vacature 
in de onderbouw is nog niet 
ingevuld. Zodra alle plaatjes 
compleet zijn, zullen we 
deze met u delen.

Nieuwe 
rekenm et hode

Op dit moment zijn wij ons 
aan het oriënteren op een 
nieuwe rekenmethode. Deze 
week worden er in alle 
groepen proeflessen gegeven 
uit de methode Wereld in 
Getallen 5. Het is de 
bedoeling dat wij in het 
nieuwe schooljaar starten met 
een nieuwe  methode.

STUDIEDAG

AGENDA

agna. 

Nieuwsbr ief

Schooljaar  2021-2022  num m er  20

   do 30 juni     Studiedag, kinderen hele dag vrij
   vr 1 juli          Schoolreisje groep 1-2-3 
   di 5 juli          Vergadering OC 19.30 uur
   wo 6 juli        Interactieve theatervoorstelling De Grote Sprong
                          voor leerlingen en ouders groep 8
   di 12 juli        Musical voor opa's, oma's, broers en zussen

   wo 13 juli      Musical voor opa's, oma's, broers en zussen
                          Afscheidsavond groep 8

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 30 juni hebben 
wij nog een laatste studiedag dit 
jaar. Op deze dag evalueren wij 
het afgelopen schooljaar en 
kijken wij vooruit naar schooljaar 
2022-2023.



A.s. vrijdag 24 juni gaan de groepen 4 t/m 8 op schoolreisje. 
Groep 4 en 5 gaan naar speelpark Oud Valkeveen in Naarden, 
en de groepen 6-7-8 naar attractiepark Duinrell in Wassenaar. 
We vertrekken om 08.30 uur. De groepen 4-5 zijn rond 15.00 
uur weer terug op school, voor de groepen 6-7-8 wordt dat 
rond 17.00 uur.
We reizen per touringcar naar de bestemming.
Uw kind mag vandaag natuurlijk best wat extra lekkers mee, 
maar houd het bescheiden. 
Geld, chips en telefoons blijven thuis.

Op vrijdag 1 juli zijn de groepen 1-2-3 aan de beurt. Zij sluiten 
hun thema "Wij gaan naar de dierentuin" letterlijk af met een 
bezoek aan landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna.
Ook de jongste kinderen vertrekken om 08.30 uur. We gaan 
met auto's naar de bestemming.
Let op! Vandaag zijn de kinderen rond 15.00 uur weer terug 
op school. Er hoeft vandaag géén eten en drinken worden 
meegenomen.

Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind op beide 
dagen. Alvast heel veel plezier allemaal!

EVEN VOORSTELLEN SCHOOLREISJE

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

Beste ouders/verzorgers,

Mijn naam is Naomi Ridder, ik 

ben 30 jaar en ik woon in 

Avenhorn. Met grote blijdschap 

kan ik zeggen dat ik aankomend 

schooljaar op de St. Wulfram 

mag komen werken in groep 

6-7-8!

Ondertussen geef ik 9 jaar les in 

de bovenbouw en doe dit nog 

altijd met veel plezier.

Naast leerkracht zijn vind ik het 

erg leuk om creatief bezig te zijn 

en te sporten, en hoop dan ook 

veel op de fiets naar Hoogwoud 

te komen.

Ik heb erg veel zin in het 

komende schooljaar en zie 

ernaar uit om iedereen te 

ontmoeten en te leren kennen.

Groeten,

Naomi Ridder

- Uitnodiging theatervoorstelling De

  Grote Sprong voor leerlingen en ouders

   groep 8

-  Flyer hockeyvereniging Spire
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